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Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia Mestskej školskej rady

( ďalej MsŠR )  v Prievidzi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dátum konania: 03. 02. 2011

Prítomní:  Členovia MsŠR a hostia
                ( viď prezenčnú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice )

Program:
1. Otvorenie, predstavenie nových členov MsŠR
2. Voľby predsedu Mestskej školskej rady v Prievidzi 
3. Zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti  - Základná škola,

Malonecpalská ul.   Prievidza
4. Rozpis  normatívnych  finančných  prostriedkov  na  rok  2011  pre  školy   a

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
5. Informácia o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základných škôl
6. Štatút Mestskej školskej rady – jeho znenie a zverejnenie na webovej stránke

mesta.
7. Rôzne
8. Diskusia 

K bodu 1 :  Zasadnutie MsŠR otvorila podpredsedníčka MsŠR Mgr. Daniela Porubcová,
ktorá  privítala  a predstavila  delegovaných  poslancov  ako  členov  MsŠR,   Ing.  Jozefa
Polereckého a Mgr. Art. Antona Bakytu.

K bodu  2  :  Voľba  predsedu  prebehla  tajným hlasovaním.  Hlasovalo  9  prítomných
členov. Nadpolovičnou väčšinou ( 6 hlasov ) bol do funkcie predsedu zvolený Ing. Jozef
Polerecký. 2 hlasy získala Mgr. Daniela Porubcová a 1 hlas Mgr. Art.  Anton Bakyta.
Hlasovacie hárky sú priložené k zápisnici.

K bodu  3  :   Mgr.  Aradyová   informovala  o zrušení  Školského  strediska  záujmovej
činnosti  - Základná škola, Malonecpalská ul. v Prievidzi, nakoľko je znížený záujem
o činnosť  v tomto zariadení.  Ing. Rybanský členov MsŠR uistil,  že sú splnené všetky
náležitosti potrebné k zrušeniu Školského strediska záujmovej činnosti  - Základná škola,
Malonecpalská  ul.  a dňa  25.  02.  2011  sa  podáva  žiadosť  na  schválenie  Mestskému
zastupiteľstvu. 
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K bodu  4:   Ing.  Halahyjová  oboznámila  členov  MsŠR  o  rozpise  normatívnych
finančných prostriedkov na rok 2011 pre školy  a školské zariadenia. Dňa 31.01.2011 bol
zverejnený schválený rozpočet MŠVVaŠ, avšak menší  ako OŠ rátal. Z toho dôvodu sa
musia finančné  prostriedky  krátiť.  Pristúpi sa k dohodovaciemu konaniu s mestom a aj 
s MŠVVaŠ .

K bodu  5:     Mgr.  Aradyová   informovala  o počte  detí  zapísaných  do  1.  ročníka
základných škôl. V školskom roku 2010/2011 bolo zapísaných na 8 školách 396 prvákov,
z toho  42  odkladov.  7  žiakov  začne  v šk  roku  2011/2012  navštevovať  nultý  ročník.
Z toho vyplýva, že v školskom roku 2011/2012 nastúpi do 1. ročníka 354 žiakov. Mgr.
Aradyová  skonštatovala, že počet prvákov stúpol v porovnaní s minulým rokom o 22
žiakov. 

K bodu 6:    Mgr. Daniela Porubcová sprostredkovala pripomienku Klubu riaditeľov škôl
k  zneniu  a zverejneniu  štatútu  MsŠR  na  webovej  stránke  mesta.  Štatút  MsŠR  bol
jednohlasne schválený 29.04.2009 na riadnom zasadnutí MsŠR. Je potrebné ho opraviť
a doplniť v elektronickej forme na webovej stránke mesta.

Ďalej  Mgr.  Daniela  Porubcová pripomenula  do budúceho zasadnutia  pripraviť
výročnú správu MsŠR za rok 2010 a plán zasadnutí na rok 2011.

K bodu 7:   Hosť zasadnutia, viceprimátorka mesta E. Dadíková  informovala o príprave
mestskej  oslavy Dňa  učiteľov,  ktorá  sa  bude konať  25.03.2011 o 13.00 pre  učiteľov.
V dopoludňajších  hodinách  sa  programu,  ktorý  je  venovaný  240.  výročiu  vzbury
prievidzských žien, zúčastnia žiaci základných škôl mesta Prievidza.

Ing. Paulík podrobnejšie informoval o príprave a organizácii mestských osláv Dňa
učiteľov.

Ďalej viceprimátorka mesta E. Dadíková  predostrela požiadavku obyvateľa mesta
o otvorenie základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým, tzv. bilingválnej ZŠ. 

Ing. Rybanský sa vyjadril o požiadavke ako o nereálnej, nakoľko chýbajú financie
a aj personálne obsadenie pedagógov s vhodnou odbornosťou.

K bodu 8:  Mgr. Daniela Porubcová sa informovala, do akej miery sa ráta s financiami
pre  pedagógov,  ktorí  si  svoju  odbornosť  zvyšujú  štúdiom,  za  ktoré  sú  kredity  a tým
pádom aj prehodnotenie finančného ohodnotenia.

   Ing. Halahyjová spresnila, že aj tieto financie budú predmetom dohodovacieho
konania.
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UZNESENIE
zo zasadnutia MsŠR zo dňa 03. 02. 2011

Mestská školská rada 
I.  berie ne vedomie

1. Zrušenie  Školského  strediska  záujmovej  činnosti   -  Základná  škola,
Malonecpalská ul. Prievidza.

2. Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 pre školy  a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

3. Informácia o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základných škôl.
4. Informáciu  o požiadavke  zriadenia  základnej  školy  s vyučovacím  jazykom

anglickým.

II. ukladá
1. Doplniť a zaktualizovať schválený štatút na webovej stránke mesta.
2. Vypracovať ročný plán zasadnutí MsŠR a výročnú správu MsŠR za rok 2010.

V Prievidzi 03.02.2011
Zapísala: Mgr. Adriana Gombarčíková                                        Ing. Jozef Polerecký
              Zapisovateľka MsŠR                                            predseda Mestskej školskej rady


