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Dátum konania: 25. 2. 2020 

Prítomní: členovia Obecnej školskej rady Mesta Banská Bystrica a pozvaní hostia. 

Počet prítomných členov: 6 členov z celkového počtu 11. Neprítomní: Mgr. Pavla Bicianová, 

Maroš Longauer, Mgr. Mariana Jančiarová, Mgr. Richard Vrbovský, Mgr. Richard Gaál. 

Pozvaní hostia: Mgr. Anna Martišovičová – vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže 

Obecná školská rada bola uznášania schopná.  

Miesto konania: Zasadačka č. 250, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia OŠR. 

2. Oceňovanie pedagogických zamestnancov Mesta Banská Bystrica pri príležitosti                

Dňa učiteľov – prerokovanie návrhov. 

3. Diskusia, rôzne. 

1. Otvorenie zasadnutia OŠR. 

Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OŠR Mesta Banská Bystrica  privítala členov obecnej 

školskej rady a predstavila program zasadnutia.  

2. Oceňovanie pedagogických zamestnancov mesta Banská Bystrica pri príležitosti Dňa učiteľov 

– prerokovanie návrhov.  

Členovia OŠR boli vopred oboznámení s návrhmi na ocenenie 16 pedagogických zamestnancov 

Mesta Banská Bystrica a odporúčajú pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť všetkých navrhnutých 

pedagogických zamestnancov.  

3. Diskusia, rôzne. 

● Predsedníčka OŠR požiadala vedúcu Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže                   

Mgr. Martišovičovú, aby poskytla prítomným členom aktuálne informácie o pripravovaných 

aktivitách, ktoré plánuje Školský úrad v najbližšej dobe realizovať. 

● Mgr. Martišovičová následne podala podrobné informácie o blížiacich sa voľbách do Rád škôl. 

Uviedla, že školám a školským zariadeniam pôjde výzva na vykonanie volieb do rád škôl z dôvodu 

skončenia funkčného obdobia rád škôl a potrebné informácie budú zverejnené aj na webovej stránke 

Mesta Banská Bystrica. Voľby sa uskutočnia v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  

● Mgr. Martišovičová informovala tiež o pripravovanom Dni učiteľov, ktoré je naplánované             

na 27. 3. 2020 v Robotníckom dome, kde po slávnostnom oceňovaní nominovaných učiteľov bude 

nasledovať divadelné predstavenie.   

Predsedníčka OŠR sa na záver poďakovala členom OŠR za účasť.   

Banská Bystrica, dňa 05.03.2020 

Zapísala: PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., tajomníčka OŠR 

    

                Mgr. Michaela Vargová, PhD  

                  predsedníčka Obecnej školskej rady  

                        Mesta Banská Bystrica            


