
Mestská školská rada v Prievidzi 
__________________________________________________ 

Program a uznesenia zasadnutia zo dňa 

8.apríla 2015 

 

 
Program: 
 
      1.  Privítanie a oboznámenie s programom 
      2.  Návrh na zmenu zapisovateľky MsŠR 
      3.  Spolupráca MsŠR s RŠ (rokovanie s predsedami a podpredsedami RŠ) 
      4.  Stanovisko MsŠR k racionalizácii/optimalizácii siete škôl v meste a k materiálu   
           Monitoring škôl a ŠZ 
      5.  Odporúčanie pracovnej skupiny pre optimalizáciu siete škôl - odsek B), bod 6 

(odovzdanie jedného pavilónu ZŠ na Ul. Rastislavova pre potreby ZUŠ 
      6.  Stanovisko MsŠR k návrhu ministerstva školstva k právu veta zriaďovateľa pri     

výberovom konaní na riaditeľa školy 
      7.  Rôzne 
      8.  Diskusia 
      9.  Uznesenie 
    10.  Záver 
 
 
Uznesenia: 
 
I.       Mestská školská rada schvaľuje : 
 

a) termín ďalšieho zasadnutia MsŠR : 10.05.2015 o 14. 00 hod. 
b) odročenie bodu 2) programu rokovania MsŠR zo dňa 08.04.2015 do termínu 

ďalšieho zasadnutia MsŠR 
c) nezverejňovať celý obsah zápisníc z rokovania MsŠR, ale iba závery, resp. 

uznesenia MsŠR v zmysle Čl. 6, bod 13 Štatútu MsŠR 
d) riešiť rozšírenie kapacity ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi v podobe elokovaných 

pracovísk ( napr. nevyužité priestory iných ZŠ, resp.  mestských budov). 
 
II.      Mestská školská rada ukladá : 
 

a) podpredsedníčke MsŠR odoslať kontakty na členov MsŠR predsedom 
a podpredsedov RŠ 

b) predsedovi MsŠR predložiť návrh primátorke mesta na zastavenie všetkých 
krokov a opatrení vo veci optimalizácie/racionalizácie siete škôl v meste až do 
doby, kým nebude vypracovaná nová koncepcia rozvoja školstva v meste 

c) predsedovi MsŠR prizvať na rokovanie MsŠR primátorku mesta vo veci 
racionalizácie škôl 

d) predsedovi MsŠR požiadať primátorku mesta o riešenie zlepšenia spolupráce 
odboru školstva so školami 



e) predsedovi MsŠR prostredníctvom primátorky mesta/zriaďovateľa škôl 
vyžiadať od vedenia ZUŠ L. Stančeka písomne vypracovanú priestorovú 
analýzu v zmysle bodu 2 vyjadrenia  Rady školy pri ZŠ na Ul. Rastislavova 
k stanovisku pedagogickej rady zo dňa 30.3.2015 (viď príloha) a doplniť ho 
o písmeno f) - údaj, ktoré ZŠ žiaci ZUŠ navštevujú (názov ZŠ, počet žiakov 
konkrétnej školy v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi) 

f) členovi MsŠR Ing. Romanovi Grolmusovi vypracovať v mene MsŠR 
nesúhlasné stanovisko k návrhu ministerstva školstva k právu veta 
zriaďovateľa pri výberovom konaní na riaditeľa školy. 

 
 
V Prievidzi 09.04.2015 
 
Zapísala: PaedDr. Václava Juríková, podpredsedníčka MsŠR 
Schválil: Ing. Jozef Polerecký, predseda MsŠR 


