
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Prievidzi 

 
Dátum konania: 18. novembra 2015 
Miesto konania: Zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. otvorenie a oboznámenie s programom 
2. vyhodnotenie uznesenia 
3. informácie Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ 
4. diskusia 
5. uznesenie 
6. záver 
 
 
K bodu č. 1: 
 Zasadnutie otvoril predseda MsŠR Ing. J. Polerecký, prítomných oboznámil 
s programom zasadnutia. Privítal na zasadnutí Mgr. I. Páleschovú, predsedníčku 
Rady školy ZŠ Ul. P. J. Šafárika, Prievidza – novú členku MsŠR za predsedov rád 
škôl, ktorá v súlade so Štatútom MsŠR nahradila Ing. R. Grolmusa z dôvodu 
ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii predsedu Rady školy ZŠ Mariánska ul.. 
 
K bodu č. 2: 
 Predseda MsŠR vyhodnotil Uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 
10.06.2015 – všetky úlohy vyplývajúce z uznesenia boli splnené. 
 
 
K bodu č. 3: 
 Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca OŠaSoO, informovala o : 
 
- predkladanom návrhu znenia VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia 
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016, 
 
- pripravovanej koncepcii školstva v meste Prievidza, ktorú vypracováva Centrum 
vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica, 
 
- realizácii pilotného  projektu Technická škôlka v MŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, 
 
- výberovom konaní na riaditeľku CVČ Spektrum v Prievidzi, 
 
- uskutočnení hĺbkových kontrol v ZŠ Rastislavova ul. a CVČ Spektrum hlavnou 
kontrolórkou mesta Prievidza, 
 
- presunutí pavilónu A zo správy ZŠ Rastislavova ul. do správy ZUŠ L. Stančeka, 
 
- údržbe a správe majetku základných škôl mesta Prievidza v spolupráci so Správou 
majetku mesta Prievidza, 
 



- návštevách poslancov MsZ v Prievidzi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza, 
- zmene legislatívy školstva týkajúcej sa zmeny termínu zápisu detí do prvého 
ročníka základných škôl a zápisu detí do materských škôl, 
 
 Ing. Alena Mikulášová, vedúca oddelenia správy a ekonomiky školstva,  
- predložila MsŠR na vyjadrenie návrh rozpočtu na rok 2016, v členení 
programového rozpočtu so zapojením všetkých finančných zdrojov, poukázala na 
aspekty, ktoré ovplyvňujú zvýšené nároky na osobné náklady. Rozpočet na 
prenesené kompetencie je pripravený na schválenie kvalifikovaným odhadom, 
upravený bude až po schválení rozpočtu SR na rok 2016, po zverejnení normatívov 
vypočítaných v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
  
 Mgr. Beata Révayová, metodik pre školy a ŠZ,  
- informovala o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza 
- predložila MsŠR na vyjadrenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom 
mesto Prievidza podľa § 14 ods. 5 písm. d). 
 
K bodu č. 4: 
 
 Predseda MsŠR, Ing. J. Polerecký : 
- informoval prítomných o ukončení funkčného obdobia MsŠR v kalendárnom roku 
2016, 
- navrhol termín ďalšieho zasadnutia MsŠR na 17.02.2016. 
 Riaditeľka ZŠ Ul. P. Dobšinského, PaedDr. J. Polakovičová vyjadrila 
spokojnosť so spoluprácou so Správou majetku mesta Prievidza pri realizácii opráv 
v budove školy. 
 
 
K bodu č. 5 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Prievidzi 

konaného dňa 18.11.2015 
 
I. Mestská školská rada berie na vedomie : 
 
a) kontrolu Uznesenia zo zasadnutia dňa 10.06.2015, 
 
b) informácie Mgr. V. Miklasovej, vedúcej Odboru školstva a starostlivosti o občana 
MsÚ v Prievidzi, 
 
c) informácie o predkladanom návrhu rozpočtu pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza na kalendárny rok 2016, 
 



d) informácie o o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, 
 
e) termín ďalšieho riadneho zasadnutia MsŠR dňa 17.02.2016. 
 
 
 
II. Mestská školská rada schvaľuje : 
 
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a      
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. 
Hlasovanie - počet prítomných : 8  
Za : 8    Proti : 0    Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
III. Mestská školská rada ukladá : 
 
a) predsedovi MsŠR zverejniť zápisnicu zo zasadnutia konaného dňa 18.11.2015, 
 
b) predsedovi MsŠR zvolať riadne zasadnutie MsŠR v termíne 17.02.2016. 
 
 
 
K bodu č. 6: 
 
 Predseda MsŠR poďakoval prítomným za účasť, všetkým zaželal príjemné 
prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov v kruhu rodiny či priateľov a ukončil 
zasadnutie MsŠR. 
   
 
Zapísala: Mgr. B. Révayová, zapisovateľka MsŠR 
 
Schválil : Ing. J. Polerecký v.r., predseda MsŠR 
 
V Prievidzi dňa 18.novembra 2015 


