Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2014/2015
Podlá zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě
a o zmene a doplnění niektorých zákonov § 24 od, 1: „Rada školy, obecná školská
rada a územná školská rada sú iniciativně a poradně samosprávné orgány, ktoré
vyjadrujú a presadzujú veřejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia
funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škol, školských
zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávných krajov z
pohiadu školskej problematiky."
Podia § 24 ods. 6 zákona 596/2003/ Z.z.: „Obecná školská rada sa zriaďuje v
obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených
najmenej desať škol a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených
na území obce. Rozhodnutím obecného zastupitelstva móže byť zriadená obecná
školská rada aj pri počte škol a školských zariadení najmenej páť alebo pri dvoch
školských obvodoch."
Podia § 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z.: „Obecná školská rada sa vyjadřuje:
a) k činnosti zriaďovateiov základných škol, základných uměleckých škol a
školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b) ku koncepcii rozvoja škol a školských zariadení zriadených na území obce,
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam
zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnotechnickým podmienkam na činnost škol a školských zariadení zriadených obcou,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škol a
školských zariadení zriadených na území obce,
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích
služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spósobu
úhrady nákladov zvýšených z tohto dóvodu,
f) k správě o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených
na území obce."
Funkčně obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky Náklady na činnosť
obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
Členovia obecnej školskej rady v Liptovskom Mikuláši boli zvolení dňa 19.12.2012
a ich funkčně obdobie trvá do 18.12.2016.
Obecná školská rada v Liptovskom Mikuláši zasadala v školskom roku 2014/2015
štyrikrát:
Na svoiom prvom zasadnutí dňa 07.10.2014 obecná školská rada:
1. Schválila návrh správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škol a školských zariadení v zriaďovatefskej posobnosti města za
predchádzajúci školský rok 2013/2014 a odporučila ho do MsZ na 11.09.2014.
2. Prerokovala a zobrala na vedomie žiadosť spoločnosti ROKS s.o.r., Lubel'a 372,
zastúpenú konateťkou Mgr. Zuzanou Kubíkovou, ktorou žiadala město Liptovský
Mikuláš zaradiť- Centrum logopédie v zmysle § 16 ods. 1 písm. I) zákona
596/2003 Z.z. do siete škol a školských zariadení. Zároveň odporučila primátorovi
města vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu zariadenia.

3. Oboznámila sa so statistickými ukazovateimi o prehiade počtu žiakov a detí
v školách a školských zariadeniach na území města k 15.09.2014 - EDUZBER, od
ktorého sa odvíja financovanie v novom školskom roku 2014/2015.
Na druhom zasadnutí dňa 09 03. 2015:
1. Keďže dvom členom OŠR zaniklo členstvo (PaedDr. J. Lichardus, §25 ods.12
pís.d zákona č. 596/2003 Z.z. - odchod do starobného dóchodku a Ing. Eva
Popardovská PhD. §25 ods.12 pís. e zákona č. 596/2003 - dieťa přestalo byť
žiakom školy, ktorá ju navrhla do OŠR), preto podia platného štatútu a na základe
zápisnice zvolieb do OŠR zo dňa 19.12.2012, podťa poradia náhradníkov, boli
doplnění noví členovia OŠR: - Mgr. Beáta Grešová - riaditeika MŠ Komenského
- Ing. Miriam Droppová, zástupca rodičov zo ZŠ M.R. Martákovej.
Od tohto termínu pracovala OŠR v nasledovnom zložení:
PhDr. Lubomír Raší PhD. - riaditei ZUŠ J.L. Bellu,
Mgr. Miroslava Erhardtová - riaditeika MŠ Čs. brigády,
Mgr. Alena Ridzoňová - riaditeika ZŠ MRM,
Mgr. Beáta Grešová - riaditeika MŠ Komenského,
PaedDr. Valentina Nevolníkové - ZŠ MRM, za radu škol,
Mgr. Mária Trnovská - ZŠ Čs. brigády, za radu škol,
Magdaléna lianovská - MŠ Čs. brigády, za radu škol,
Ing. Eva Popardovská PhD. - ZŠ Okoličianska, za rodičov,
Yvona Vývarová - ZŠ MRM, za rodičov, za rodičov,
Mgr. Vincent Kultán - deleg. město,
Ing Štegan Ganóczy PhD. - deleg. město.
2. Prerokovala a schválila plán práce na rok 2015 předložený predsedom.
3. OŠR schválila vzmysle § 24 ods.8 zákona 596/2003 podia § 17 ods. 2 pís. e)
zákona č. 596/2003 Z. z. záměr zriaďovateia vyradiť Materská školu Okoličianska
821 zo siete škol, k termínu 02.09.2015 a vzmysle §16 ods.1 pís. n) zákona č.
596/2003 Z. z. splynutie Materskej školy Okoličianska 821 so Základnou školou
Okoličianska 404 do jedného právneho subjektu, ktorým bude ZŠ s MŠ
Okoličianska 404/8C v termíne od 03.09.2015.
4. OŠR sa oboznámila s rozpisom finančných prostriedkov pre školy a školské
zariadenia na rok 2015. Zriaďovatei prerozdelil základným školám 90% mzdových
prostriedkov 80% prevádzkových prostriedkov, čo představuje 3 658 953,00 €.
5. OŠR zobrala na vedomie správu o zápise detí do prvého ročníka pre školský rok
2015/2016, ktorých je 311.
Na treťom zasadnutí dňa 22.06. 2015:
1. OŠR prerokovala a zobrala na vedomie plán výkonov škol a školských zariadení
pre školský rok 2015/2016. V pláne výkonov pre materské školy pribudli dve triedy
v MŠ Okoličianska 821, ktorá bola Rozhodnutím MŠ WaŠ SR zo dňa 15.04.2015,
číslo 2015-889/18745:2-1000, zaradená do siete škol a školských zariadení SR od
01.09.2015. Podia školského zákona 245/2008 sa predlžuje umelecké štúdium na
základnej umeleckej škole na 1. stupni zo 7 na 8 rokov, preto dojde k navýšeniu
počtov žiakov v ZUS z 1025 na plánovaných 1100.
2. OŠR zobrala na vedomie správu o zápise detí do materských škol
v zriaďovateiskej posobnosti města pre školský rok 2015/2016. Zapísaných je 332

detí. Pre školský rok 2015/2016 je zapísaných až 153 detí mladších ako 3 roky,
z tohto počtu do konca kalendárneho roku dovrší tri roky 99 detí a 54 detí dovrší tri
roky až v roku 2016.
Na štvrtom zasadnutí dňa 25.08. 2015:
1.0ŠR prerokovala azobrala na vedomie správu ovýsledkoch hospodárenia škol
a školských zariadení za 1. polrok 2015.
2. OŠR zobrala na vedomie správu o splynutí ZŠ s MŠ Okoličianska 404/8C
s termínom začatia činnosti od 03.09.2015 - Rozhodnutie MŠ WaŠ SR číslo:
2015-9776/33480:2-10C0/1.
3. Prerokovala a schválila návrh správy o činnosti obecnej školskej rady za školský
rok 2014/2015.
4. OŠR sa oboznámila s přípravou strategického dokumentu - s programom
rozvoja města Liptovský Mikuláš do roku 2020 s výhl'adom do roku 2025 /PHSR/.

Komisia školstva a mládeže prerokovala správu o činnosti obecnej školskej rady
02.09.2015 a správu odporučila do MsZ na 17.09.2015

PhDr. Lubomír Raší PhD. v.r.
předseda OŠR

