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Plán zasadnutí na rok 2021 

 

V zmysle štatútu Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica sa mestská školská rada  

schádza podľa schváleného plánu zasadnutí na príslušný kalendárny rok. Podľa aktuálnej 

potreby sa členovia mestskej školskej rady môžu stretnúť aj mimo stanoveného plánu. 

Mestská školská rada bola ustanovená 23.06.2021. Obsah jednotlivých stretnutí do konca roku 

2021 vyplýva hlavne z ustanovení § 24 ods. 7. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

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

predpisov1, ktorých realizácia spadá do daného časového obdobia. 

 

Október 2021 

- Prerokovanie a odsúhlasenie štatútu mestskej školskej rady. 
- Prerokovanie a odsúhlasenie plánu zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2021. 
- Prerokovanie návrhu VZN č. 000/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o určení školských 

obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení 
VZN č. 1/2020  

- Informácia o pripravovanej Koncepcii rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 
2021 – 2026. 

 

December 2021 

- Prerokovanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených 
na území mesta za školský rok 2020/2021. 

- Informácie k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským 
zariadeniam zriadeným na území mesta a materiálno-technickým podmienkam na činnosť 
škôl a školských zariadení zriadených mestom (návrh rozpočtu na rok 2022). 

- Prerokovanie a odsúhlasenie plánu zasadnutí mestskej školskej rady na rok 2022. 

 
1(7) Obecná školská rada sa vyjadruje 
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce, 
b) ku koncepcii rozvoja škôl 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 materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou, 
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl 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 spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu, 
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce. 


