
 

Mestská školská rada v Prievidzi  
 

Z á p i s n i c a  č.1/2019 

zo zasadania Mestskej školskej rady mesta Prievidza 

 

 

Termín konania :                 28. februára 2019 o 16:30 h 

Miesto konania zasadania:  Zasadačka OŠaSoO MsÚ 

    Nám. slobody 14, Prievidza  

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Návrh programu:                

 

1.  Otvorenie,  schválenie programu 

2.  Vyhodnotenie Uznesenia uznesení zo zasadnutia dňa 21.11.2018 

3.  Informácie Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi  

4. Rôzne 

5.  Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

K bodu č.1 

 

Rokovanie Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvorila a viedla jej 

predsedníčka H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom 

programu zasadnutia.  

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.2 

 

 V uznesení zo dňa 21.11.2018MsŠR  zobrala na vedomie neschválenie Správy o VVČ 

za školský rok 2017/ 2018 Základnej školy, Rastislavova ulica 416/ 4, Prievidza 

zriaďovateľom – mestom Prievidza.  

Z dôvodu zachovania objektivity zriaďovateľ – mesto Prievidza požiadal Štátnu školskú 

inšpekciu o posúdenie opodstatnenosti výhrad zriaďovateľa voči obsahu správy. MsŠR bola 

v plnom znení oboznámená so stanoviskom Štátnej školskej inšpekcie. 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.3 

 

Mgr. Beata Révayová, odborný zamestnanec školského úradu, informovala o : 

 

1) návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2019 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 

v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 

jedálňach pri materských školách a pri základných školách. 

Najdôležitejšie zmeny v návrhu VZN sú :  

a) zákonný zástupca dopláca rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 1,20 € a sumou stanovenou 

finančným pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, a to v prípadoch ak: dieťa 



navštevuje MŠ, dieťa/ žiak odoberá bezlepkovú stravu, žiak navštevuje športovú triedu, žiak 

odoberá desiatu,  

b) určuje sa povinnosť zákonnému zástupcovi pri odhlasovaní dieťaťa/žiaka zo stravy  

(do 14: 00 h deň vopred, okrem pondelka, kedy je možné odhlásiť dieťa zo stravy do 7:30 h), 

c) určuje sa povinnosť uhradiť zákonnému zástupcovi neodhlásenú stravu vo výške stravného 

limitu určeného finančným pásmom na nákup potravín, 

d) upravujú sa príspevky na režijné náklady, kde sa zjednocuje režijný poplatok za súrodenca 

navštevujúceho rovnakú školu na 3,00 €, zvyšuje sa režijný príspevok na žiaka ZŠ z 3,00 € na 

5,00 € s účinnosťou od 1.septembra 2019, 

e) upravujú sa podmienky prihlasovania dieťaťa na pobyt v MŠ počas letných prázdnin 

základných škôl. 

 

2) o termíne výberového konania na riaditeľa ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi, 

 

3) organizačnom zabezpečení osláv Dňa učiteľov dňa 28.03.2019 o 9:00 h v KaSS Prievidza, 

 

4) zápise detí do 1. ročníka ZŠ dňa 24.04.2019 od 8:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ a ZŠ s MŠ, 

 

5) prijímaní prihlášok detí do materských škôl mesta Prievidza dňa 2.,3. a 6. mája 2019  

od 8:00 do 16:30 h v priestoroch MŠ a ZŠ s MŠ, 

 

6)  rozbore hospodárenia za kalendárny rok 2018 a príprave Správy o hospodárení za rok 

2018, 

 

7) oslavách výročí škôl a školských zariadení mesta Prievidza :  

31.05.2019 - 40. výročie založenia ZŠ na Ulici energetikov, 

14.06.2019 -  80. výročie založenia ZUŠ L. Stančeka, 

termín oslavy 50. výročia založenia MŠ na Športovej ulici bude opätovne prerokovaný 

v pedagogickej rade príslušnej MŠ z dôvodu nesprávneho stanovenia pôvodného termínu. 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č. 4  

 

Mgr. Peter Krško sa informoval, či doručujú rady škôl pri školách a školských 

zariadeniach mesta Prievidza  zápisnice zo zasadnutí zriaďovateľovi. 

H. Dadíková vysvetlila jej zámer, aby sa výstupmi z rád škôl, ktoré sa týkajú 

kompetencií zriaďovateľa, zaoberalo vedenie mesta prostredníctvom porád primátorky, resp. 

prednostu MsÚ pod gesciou druhého zástupcu primátorky Ing.- Ľ.Jelačiča.  

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.5 

  

1) Členovia MsŠR diskutovali o problémoch, týkajúcich sa dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom s tým, že toto opatrenie sa javí ako neúčinné v zmysle výchovy detí 

k zdravým stravovacím návykom. Opatrenie prinesie so sebou zvýšenie prevádzkových 

a osobných  nákladov pre školy a pravdepodobne spôsobí plytvanie s potravinami.  

  

2) E. Ertlová upozornila na   postupy zabezpečovania čistiacich prostriedkov a hygienických 

potrieb pre deti MŠ. Podľa jej orientačných prepočtov vychádza mesačný náklad na jedno 



dieťa MŠ na zabezpečenie týchto potrieb 1,50 €, čo považuje za nedostatočné. Navrhla, aby 

boli hygienické potreby  pre MŠ obstarávané polročne. 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.6 

  

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 28.02.2019 v Prievidzi. 

 

 

 

K bodu č.7 

 

 Predsedníčka MsŠR poďakovala prítomným za účasť a po dohode stanovila ďalší 

termín zasadnutia na 17.06.2019 o 16:30 h. Miesto konania bude uvedené v pozvánke.  

 

 

  

                                                                          Helena Dadíková    

                                                  predsedníčka MsŠR 

 

 

Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 

 

 

Prílohy :  

 

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 28.02.2019 v Prievidzi. 

 

Príloha č. 1 

 

 

U z n e s e n i e 
zo zasadania Mestskej školskej rady v Prievidzi 

konaného dňa 28.02.2019 

  

I. Mestská školská rada  b e r i e    n a   v e d o m i e : 

 

1) stanovisko Štátnej školskej inšpekcie k posúdeniu opodstatnenosti výhrad zriaďovateľa 

voči obsahu  Správy o VVČ za školský rok 2017/ 2018 Základnej školy, Rastislavova ulica 

416/ 4, Prievidza;  

 

2) informácie  Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi : 

 

b) k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2019 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 

v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 

jedálňach pri materských školách a pri základných školách, 

 

c) o organizovaní osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení sídliacich v meste Prievidza, 

 



d) termíny zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a prijímania prihlášok detí do MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza, 

 

e) termíny osláv výročí ZŠ na Ulice energetikov a ZUŠ l. Stančeka v Prievidzi. 

 

II. Mestská školská rada s c h v a ľ u j e : 

 

Program rokovania na deň 28.02.2019; 

 

III. Mestská školská rada  o d p o r ú č a : 

 

a) Radám škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené pri školách a školských 

zariadeniach mesta Prievidza, aby zápisnice a uznesenia zo zasadnutí doručovali 

v elektronickej podobe   zriaďovateľovi (na OŠaSoO, sekretariát prednostu MsÚ a II. ZPM), 

aby sa opodstatnenými požiadavkami, podnetmi a dôležitými informáciami z rokovaní 

zaoberalo vedenie mesta na poradách primátorky mesta, resp. prednostu MsÚ. 

 

b) Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ prehodnotiť zabezpečovanie čistiacich, 

dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb pre materské školy mesta Prievidza. 

 

 

IV. Mestská školská rada i n f o r m u j e : 

 

a) o termíne ďalšieho zasadnutia MsŠR v pondelok 17.06.2019 o 16:30 h.  

  

 

 

 

V Prievidzi dňa 28.02. 2019                                                      Helena Dadíková  

                                                                                      predsedníčka MsŠR 


