
Mestská školská rada mesta Prievidza 
 

 

zápisnica 2/2014 
 zo zasadnutia mestskej školskej rady 

 

 

termín konania : 16.06.2014 

miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi 

prítomní : podľa prezenčnej listiny  

neprítomní – ospravedlnení: Ing. B. Bucák, E. Ertlová  

hostia : Mgr. Vlasta Miklasová, Ing. Alena Mikulášová, Ing. Beáta Jelačičová 

 

 

Program : 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Informácie odboru školstva a starostlivosti o občana  

3. Prerokovanie zmeny Štatútu MsŠR 

4. Diskusia 

Záver - Uznesenie 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvoril predseda 

MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Všetkých prítomných privítal, ospravedlnil neúčasť dvoch členov 

MsŠR. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia, vyzval ich k návrhom na doplnenie 

programu a zároveň požiadal podpredsedníčku MsŠR PaedDr. V. Juríková, aby sa ujala 

vedenia zasadnutia. Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia bez zmien. 

 

K bodu č.2 

Ing. A. Mikulášová – vedúca oddelenia ekonomiky a správy školstva informovala o: 

 - rozpočtových opatreniach, 1.úprave rozpočtu,   

- organizačnej zmene v ŠJ pri MŠ Ul. Š. Závodníka, 

- rokovaniach s Odborovým zväzom pracovníkov školstva okresu Prievidza - 5% zvýšení 

platovej úrovne nepedagogických zamestnancov v originálnych kompetenciách, ktoré bude 

vyplatené za 1. a 2. štvrťrok formou odmeny, 

- čerpaní finančných prostriedkov  v prenesených kompetenciách za prvé 4. Mesiace 

kalendárneho roka2014, 

- kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, 55,9% zamestnancov MŠ poberá 

kreditný príplatok. 

 Mgr. V. Miklasová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana informovala o: 

- výberových konaniach na funkciu riaditeľa MŠ a ZŠ mesta Prievidza, 

- výberovom konaní na funkciu riaditeľky ŠJ pri MŠ Športová ul., 

- zápise a prijímaní detí do MŠ, 

- vyradení Školskej jedálne pri MŠ Ul. Š. Závodníka zo siete škôl a školských zariadení 

MŠVVaŠ SR k 30.06.2014, 

- prevádzke materských škôl mesta Prievidza počas letných prázdnin, 

- rekonštrukčných prácach v ZŠ Malonecpalská ul., ZŠ Rastislavova ul., ZŠ Ul. S. Chalupku 

a v MŠ Ul. D. Krmana, MŠ Nábr. sv. Cyrila, MŠ Ul. Mišúta, 

- kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Prievidza v MŠ Športová ul. a MŠ Ul. 

Závodníka. 

  



 Mgr. B. Révayová informovala o: 

- výsledkoch Testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – žiaci úspešne absolvovali T9, 

- výkonoch základných škôl na šk. rok 2014/2015- predpokladaný počet žiakov/ počet tried 

a priemerný počet žiakov na triedu, 

- zápise detí do ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, 

 Ing. B. Jelačičová informovala o pripravovaných zmenách zákonov v rezorte školstva. 

 

K bodu č.3 

 Členovia MsŠR prerokovali predkladané návrhy zmien Štatútu MsŠR, návrhy boli 

v plnom znení schválené. Štatút so zapracovanými zmenami bude elektronicky doručený na 

pripomienkovanie všetkým členom MsŠR a následne  predložený na schválenie na zasadnutí 

v septembri 2014. 

  

K bodu č. 4 

 Členovia MsŠR prezentovali svoje návrhy a návrhy pedagógov na oceňovanie 

najúspešnejších žiakov základných škôl primátorkou mesta Prievidza. Zhodli sa, že  

oceňovanie je pre deti motivujúce a privítali by, aby sa na prijatí u primátorky mesta 

zúčastňovali aj učitelia, ktorí sa venovali príprave žiakov do jednotlivých súťaží. Ing. 

Grolmus pripomienkoval, že úspešní žiaci v okresných kolách niektorých súťaží 

organizovaných CVČ Spektrum neboli ocenení vecnými cenami, čo bolo pre deti sklamaním. 

Ďalej sa členovia MsŠR kriticky vyjadrili aj k samotnému priebehu oceňovania víťazov 

okresných kôl súťaží žiakov ZŠ. 

 Členovia MsŠR vyjadrili negatívny postoj k hodnoteniu kvality vzdelávania školy na 

základe výsledkov testovania žiakov 9. Ročníka, stanovené podmienky a kritériá testovania sú 

v rámci Slovenska častokrát porušované a testy nezohľadňujú poruchy učenia žiakov. 

   

 

 

 Vedúca OŠaSoO Mgr. V. Miklasová poďakovala členom MsŠR za spoluprácu  

v tomto školskom roku, zvlášť riaditeľom škôl za ich náročnú riadiacu prácu  a 

všetkým zaželala príjemne prežité dni dovolenky.  

 Podpredsedníčka MsŠR PaedDr. V. Juríková poďakovala prítomným za aktívnu účasť 

a ukončila zasadnutie MsŠR. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 16.06.2014 

 

 

I. Mestská školská rada berie na vedomie : 

 

 Informácie Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi. 

 

 

II.       Mestská školská rada schvaľuje : 

 

Návrh zmeny Štatútu MsŠR v Prievidzi podľa prílohy č.1. 

 

 

III.      Mestská školská rada ukladá : 

 

a) predsedovi MsŠR predložiť na septembrovom zasadnutí upravené znenie Štatútu 

MsŠR, 

b) vyžiadať stanovisko riaditeľky CVČ Spektrum k priebehu slávnostného oceňovania 

víťazov okresných kôl vedomostných a umeleckých súťaží žiakov ZŠ.  

 

 

 

 

                     Ing. Jozef Polerecký, v.r. 

           predseda MsŠR 

 

 

 

zapísala: Mgr. Beata Révayová 

           zapisovateľka MsŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 


