
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Prievidzi 

 
Dátum konania: 28.júna 2016 
Miesto konania: Zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní – ospravedlnení: Edita Ertlová, Ing. Róbert Melcer, Ing. Ľuboš Svitek 
 
Program: 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 
2. Prerokovanie štatútu MsŠR 
3. Informácie z OŠaSoO (štatistika zapísaných detí a žiakov do škôl, zmeny 

v legislatíve) 
4. Rôzne, diskusia 
5. Záver 
Uznesenie 

 
K bodu č. 1: 
 Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka MsŠR Helena Dadíková, privítala 
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.  
Predsedníčka MsŠR vyzvala členov k hlasovaniu za program, ktorým sa bude riadiť 
zasadnutie. 
Výsledky hlasovania: za:8, proti:0, zdržal sa:0. 
 
K bodu č. 2:   
Predsedníčka MsŠR navrhla aktualizáciu textu Štatútu MsŠR: 
a) v Čl.4 bod 10, sa nahradí textom: „Nástupnícka MsŠR musí byť ustanovená 
 najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia predchádzajúcej MsŠR v Prievidzi. 
Súčasná MsŠR bola ustanovená 25.05.2016, koniec jej funkčného obdobia je 
25.05.2020. 
Vyzvala členov k hlasovaniu o návrhu. 
Výsledky hlasovania: za:8, proti:0,  zdržal sa:0; 
b) Čl.11 sa body 3.,4., a 5. vypúšťajú; v bode 2 sa prvá veta nahradí textom: „Tento 
štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestskej školskej rady v Prievidzi 
dňa 28.06.2016.“; druhá veta sa vypúšťa. 
Vyzvala členov k hlasovaniu o návrhu. 
Výsledky hlasovania: za:8, proti:0, zdržal sa:0 
 
 
K bodu č. 3: 
 Ing. B. Jelačičová, metodik pre školy a školské zariadenia  informovala o :  

- zápise detí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prievidza, 

- špeciálnej triede MŠ Cesta  Vl. Clementisa 251/12, 
- zmenách v delegovaní členov do niektorých rád škôl, 
- legislatívnych zmenách, ktorými sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z .z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  



- povinnostiach riaditeľov škôl predložiť OŠaSoO návrh plánu sebahodnotenia 
školy, koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky a informáciu 
o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu na nový školský rok. 

 

K bodu č. 4 
 
         Riaditeľka MŠ Cesta Vl. Clementisa D.Pračková – sa informovala, či Dodatok 
č.1 je zapracovaný do súčasného Štatútu MsŠR. 
         Riaditeľka ZŠ Ul. P. Dobšinského PaedDr. J. Polakovičová – informovala 
prítomných o výzve OZ pracovníkov v školstve, aby žiadali zriaďovateľov škôl 
o dofinancovanie platov nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 
vo vyššom objeme. 
        Predsedníčka MsŠR H. Dadíková – skonštatovala, že mesto Prievidza je 
veľkorysé k školám a školským zariadeniam. V tomto kalendárnom roku prispieva 
sumou viac ako 600 tis. € nielen na platy zamestnancov, ale aj opravy a renovácie 
priestorov škôl a školských zariadení v súlade s novou legislatívou, týkajúcou sa 
technických auditov  a previerok budov a zariadení. 
        Riaditeľka MŠ Cesta Vl. Clementisa D. Pračková – sa informovala na koncepciu 
školstva v Prievidzi. 
        Predsedníčka MsŠR H. Dadíková  informovala MsŠR, že mesto zatiaľ nemá 
schválenú novú koncepciu. Má výhrady k  úrovňou spracovania koncepcie externou 
firmou, je nutné ju dopracovať. V tomto čase je dôležité počkať aj na kroky MŠVVaŠ 
SR, ktoré pripravuje „ Národný program výchovy a vzdelávania“ a v súlade s ním 
koncepciu aktualizovať. 
        Poslankyňa MsZ Mgr. Zuzana Vrecková – poďakovala OŠaSoO za pomoc 
a súčinnosť pri organizačnom a personálnom zabezpečení letného ŠKD, ktorý je 
v prevádzke počas letných prázdnin na ZŠ Ul. P. Dobšinského 746/5 a ZŠ 
 Malonecpalská ul. 206/37. 
         Mgr. A. Bakusová - sa informovala o spôsobe prihlasovania dieťaťa do letného 
ŠKD, vysvetlenie poskytla riaditeľka ZŠ Ul. P. Dobšinského PaedDr. J. Polakovičová.     
         PaedDr. G. Bálintová informovala o letnej činnosti SSŠ – aktivity počas letných 
prázdnin realizuje Tenisová škola Petra Klátika. 
  
K bodu č. 5 
       Predsedníčka MsŠR H. Dadíková poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Prievidzi 

konaného dňa 28.06.2016 
 
I. Mestská školská rada berie na vedomie : 
 

a) informácie OŠaSoO o zápise detí do materských a základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, 

 
b) informácie o špeciálnej triede MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12, 

 



c) informácie o zmenách v delegovaní členov do niektorých rád škôl a školských 
zariadení,  

    
d) informácie o legislatívnych zmenách, 

 
e) informácie o povinnostiach riaditeľov škôl predložiť OŠaSoO návrhy plánov 

sebahodnotenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva 
roky a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na nový školský rok. 

 
 
II. Mestská školská rada schvaľuje : 
 

a) aktualizáciu Štatútu MsŠR. 
 
III. Mestská školská rada ukladá : 
 
zapisovateľke MsŠR elektronickou formou zaslať všetkým členom MsŠR:  
 

a) aktualizovaný Štatút MsŠR aj so zapracovaným Dodatkom č.1, 

b) informácie o zápise detí do MŠ a ZŠ a o  špeciálnej triede MŠ Cesta Vl. 

Clementisa 251/12.  

 

 
 
 
 
 
 
         Helena Dadíková, v.r. 
                            predsedníčka MsŠR 
 
 
 
Zapísala: Ing. B. Jelačičová 
 
V Prievidzi dňa 01.júla 2016 


