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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 

Mestská školská rada Mesta Banská Bystrica (ďalej len „mestská školská rada“) bola 
ustanovená 23. júna 2021. Je zriadená v súlade s § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky 
č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou pre Mesto Banská Bystrica (ďalej len „mesto“). Mestská 
školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa 
k činnosti a chodu škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej 
problematiky. Uznesenia mestskej školskej rady majú pre mesto odporúčací charakter a pre jej 
členov záväzný charakter. Mestská školská rada má 11 členov. 
 
Prvé, ustanovujúce zasadnutie mestskej školskej rady sa uskutočnilo 23. júna 2021, na ktorom 
si členovia mestskej školskej rady zvolili predsedníčku, podpredsedu a zapisovateľku. Ďalej 
mestská školská rada prerokovala nasledovné: 
 informáciu o priebehu a výsledkoch volieb do mestskej školskej rady; 
 informáciu o pripravovanej Koncepcii rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 

2021 – 2026. 
 
Ďalej sa mestská školská rada, v zmysle štatútu mestskej školskej rady, schádzala podľa 
schváleného plánu zasadnutí na príslušný kalendárny rok. Obsah jednotlivých stretnutí 
do konca roku 2021 vyplýval 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 predpisov, ktorých realizácia spadá do daného časového obdobia. V roku 2021 
mestská školská rada zasadala okrem úvodného zasadnutia ešte 20. októbra 2021 
a 1. decembra 2021 a prerokovala nasledovné: 
 
20. 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 v znení VZN č. 1/2020; 
 informáciu o pripravovanej Koncepcii rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 

2021 – 2026. 
 
1. 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. 
 
V roku 2021 mestská školská rada na svojich zasadnutiach prijala 14 uznesení, z ktorých sú 
všetky splnené. 
 
V Banskej Bystrici dňa 12. februára 2022. 
 
Vypracovala: Ing. Jana Očenášová, predsedníčka mestskej školskej rady 


