
 

Mestská školská rada v Prievidzi  
 

 

Z á p i s n i c a  č. 2/2017 

zo zasadania Mestskej školskej rady mesta Prievidza 

 

 

 

Termín konania:                   5. septembra 2017 o  14.00 h  

Miesto konania zasadania:   Zasadačka primátorky mesta   

     Nám. slobody 14, Prievidza  

 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny  

                             

 

 

 

Návrh programu:                

              

1.  Otvorenie,  schválenie programu  

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

3.  Rôzne 

4.  Diskusia 

5.  Uznesenie 

6.  Záver 

 

 

 

 

K bodu č.1     

 

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

predsedníčka H. Dadíková. Prítomných členov MsŠR privítala a oboznámila ich s návrhom 

programu zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne schválený.  

  

 

 

K bodu č.2 

 

Mgr. B. Révayová, metodička pre školy a školské zariadenia, informovala o splnení 

 úloh zadaných OŠ a SoO v uznesení zo zasadnutia MsŠR konaného dňa 25.04.2017: 

-  k ods. II. písm. h) uznesenia ( „preveriť rozsah projektu pripravovanej rekonštrukcie MŠ na 

Ceste Vl. Clementisa, Prievidza a informovať riaditeľku“ ) bolo dané  stanovisko : 

„ Názov projektu : rekonštrukcia MŠ na Ceste V. Clementisa, Prievidza 

   Celkové oprávnené výdavky projektu : 352 000€ 

   Požadovaná výška NFP: 334 000€ 

   Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 5% - 18 000€ 

 

   Celkový rozpočet: 1 113 000 – 333 582 – dofinancovať 779 000 – mesto Prievidza ako  

   neoprávnené výdavky projektu. 

 



   Hlavný cieľ projektu: 

   Zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. 

   Hlavný cieľ projektu je dosiahnutý pomocou troch špecifických cieľov, a to: 

    

   - zvýšenie kapacity materskej školy, 

- zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie, 

- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie  

  predprimárneho vzdelávania. 

 

 Ciele budú dosiahnuté pomocou 4 hlavných aktivít projektu: 

- stavebno – technické úpravy existujúcich objektov, 

- stavebno – technické úpravy areálu materskej školy, 

- obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy, 

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materskej školy. 

 

Realizáciou projektu sa výrazne pomôže k zlepšeniu situácie vzdelávania v materskej škole 

a zároveň prispeje k zlepšeniu celkovej situácie predprimárneho vzdelávania v meste 

Prievidza.“ 

 

- k ods. III. písm. a) uznesenia ( „ podať podnet Komisii športu, mládeže a voľnočasových 

aktivít pri MsZ v Prievidzi, v ktorom MsŠR odporúča zjednotenie podmienok prístupu 

k športoviskám spravovaným mestom Prievidza pre všetky školy a školské zariadenia so 

sídlom na území mesta Prievidza, vrátane súkromných a cirkevných.“) .  

Na podnet nebolo dané písomné stanovisko spomínanej komisie, ostatným zriaďovateľom 

škôl a školských zariadení OŠ a SoO odporúča podať písomnú žiadosť mestu Prievidza 

s uvedením požadovaných podmienok prístupu žiakov na športoviská.   

 

Mgr. B. Révayová ďalej informovala o : 

 

- materiálno – technickom zabezpečení škôl a ŠZ na školský rok 2017/ 2018.  

Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza majú 

zabezpečené vhodné materiálno - technické podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

V Materskej škole na Ulici J. Matúšku bude kvôli realizovaným  rekonštrukčným prácam 

obmedzená prevádzka, náhradné priestory pre deti predškolskej triedy sú zabezpečené v ZŠ 

s MŠ, Ulica P. Dobšinského až do odvolania, predpokladaný termín sprevádzkovania 

ostatných tried materskej školy je 18.09.2017. 

 

- Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia mesta Prievidza na 

šk. rok 2017/ 2018. 

V tomto školskom roku sa školy vo svojom vzdelávacom procese majú zamerať najmä na 

rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti detí, na prevenciu šírenia drog v školách a 

prevenciu šikanovania. Školám a školským zariadeniam sa tiež odporúča organizovať 

podujatia pre žiakov v súvislosti s pripomínaním si významných historických udalostí v roku 

2018 ako : 100 rokov od vzniku ČSR, 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie, 25 rokov 

od vzniku SR, 50. rokov od začiatku obrodného procesu v roku 1968 a 100 rokov od 

ukončenia 1. sv. vojny. 

Úplné znenie POP viď. príloha č.2. 

 

 

 

 



- Výkonoch – počtoch žiakov -  základných škôl mesta Prievidza v šk. roku 2017/ 18 : 

 
škola počet tried 

ZŠ 

celkový počet 

žiakov ZŠ 

z toho 

počet žiakov  

1. ročníka 

z toho 

počet žiakov  

9. ročníka 

ZŠ, Ulica energetikov 242/ 39 23 490 59 64 

ZŠ, Mariánska ulica 554/ 19 19 363 37 30 

ZŠ, Rastislavova ulica 416/ 4 27 569 73 65 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/ 14 28 617 67 42 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 15 285 32 38 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/ 5 18 359 56 24 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/ 37 13 242 32 25 

spolu 143 2 925 356 288 

 

- legislatívnych úpravách zákona č. 597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení a s tým spojených legislatívnych úpravách zákona č. 596/ 2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon). 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.3 

 

 H. Dadíková sa informovala o úrovni vyučovania matematiky v ZŠ mesta Prievidza, 

pretože vyučujúci matematiky v gymnáziách sídliacich v Prievidzi vidia nedostatky v príprave 

žiakov v tomto predmete. 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

  

K bodu č.4 

 

D. Pračková sa kriticky vyjadrila k zabezpečeniu  plánovaných rekonštrukčných prác 

v MŠ na Ceste Vl. Clementisa a požaduje, aby v budúcnosti pristupoval Odbor územného 

plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ k zabezpečovaniu 

rozsiahlych rekonštrukčných prác v MŠ so zreteľom na reálne možnosti a podmienky, a tiež 

pri organizovaní prác zohľadňoval špecifiká a osobitosti materskej školy. 

Ďalej navrhla, aby v prípade rekonštrukcie budovy MŠ boli zabezpečené náhradné priestory 

pre deti MŠ. 

  

E. Ertlová navrhla, aby predplavecký výcvik detí predškolského veku zabezpečovali 

materské školy na základe žiadostí rodičov s tým, že sumu za predplavecký výcvik si rodičia 

uhradia sami a finančné prostriedky pridelené štátom na deti predškolského veku budú 

použité výhradne na nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky.   

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.5 

  

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 25.04.2017 v Prievidzi, 

Príloha č. 2 – Prehľad osláv výročí škôl a školských zariadení mesta Prievidza  

                       v šk. roku 2017/  2018, 

Príloha č. 3 – Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti  

                      mesta Prievidza na školský rok 2017/ 2018. 



 

 

K bodu č.6 

 

 Predsedníčka MsŠR poďakovala prítomným za účasť a po dohode stanovila ďalší 

termín zasadnutia na  07.11.2017.  

 

 

 

                                                                                               Helena Dadíková,  v. r. 

                                                                        predsedníčka MsŠR 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

 

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

dňa 05.09.2017 

 

 

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

 

a) vyhodnotenie úloh zadaných OšaSoO v Uznesení zo zasadnutia MsŠR konaného dňa  

    25.04.2017. 

 

b) informácie  Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ ( ďalej len OŠ a SoO) : 

 

b - a) materiálno – technické zabezpečenie škôl a ŠZ na školský rok 2017/ 2018, 

 

b – b) Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia mesta 

          Prievidza na šk. rok 2017/ 2018, 

       

b – c)  výkonoch základných škôl mesta Prievidza v šk. roku 2017/ 18, 

       

b – d) legislatívnych úpravách zákona č. 597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

                stredných škôl a školských zariadení. 

 

 

II. Mestská školská rada  b e r i e    n a   v e d o m i e  a   u k l a d á   OŠ a SoO  : 

 

a) pri príprave rekonštrukcie MŠ, Cesta Vl. Clementisa, Prievidza rokovať s Odborom  

    územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ 

    o organizačnom zabezpečení stavebných prác, 

 

b) vyhodnotiť organizačné zabezpečenie predplaveckého výcviku detí MŠ, 

 

c) vyžiadať od vedúcich predmetových komisií matematiky z Gymnázia V.B. Nedožerského 

    a Piaristickej spojenej školy Fr. Hanáka v Prievidzi písomné vyjadrenie týkajúce sa 

    nedostatkov v príprave žiakov ZŠ vo vyučovacom predmete matematika. 

 

 

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

 

a) o termíne ďalšieho zasadnutia MsŠR dňa  07.11.2017.  

   

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 05. 09. 2017                                                      Helena Dadíková,  v. r. 

                                                                                           predsedníčka MsŠR 



Príloha č. 2 

 

 

Prehľad osláv výročí škôl a školských zariadení mesta Prievidza v šk. roku 2017/  2018 

 

 

škola/školské zariadenie 

mesta Prievidza 

výročie dátum 

konania oslavy 

miesto 

konania oslavy 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 25.výročie 

založenia školy 

25.10.2017 

o 16:00 hod. 

v priestoroch ZŠ 

ZŠsMŠ, Malonecpalská 206/ 

37 

45.výročie 

založenia školy 

26.10.2017 

o 16:00 hod. 

v priestoroch ZŠsMŠ  

DFS Malý Vtáčnik 40.výročie  

založenia DFS  

22.12.2017 v KaSS Prievidza 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/ 14 

 

60.výročie 

založenia školy 

marec 2018 v KaSS Prievidza 

MŠ, Ulica A. Mišúta 731/ 2 35.výročie 

založenia školy 

23.03.2018 v KaSS Prievidza 

 


