
 

Mestská školská rada v Prievidzi  
 

 

Z á p i s n i c a  č. 4/2019 

zo zasadania Mestskej školskej rady mesta Prievidza 

 

 

 

Termín konania:                   04.12. 2019 o 9:00 hod.  

Miesto konania zasadania:   zasadacia miestnosť MsÚ – budova A 

     Námestie slobody 14, Prievidza  

 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny  

                             

 

 

 

Návrh programu:                

              

1.  Otvorenie,  schválenie programu  

2.  Vyhodnotenie úloh z Uznesenia zo zasadnutia MsŠR dňa 14.10.2019 

3.  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019  

4.  Rôzne 

5.  Diskusia 

6.  Uznesenie 

7.  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 

 

Predsedníčka MsŠR ďalej vyhodnotila plnenie uznesenia z 3. zasadnutia dňa 14.10.2019 

a konštatovala, že všetky úlohy boli splnené. 

 

K bodu č.3 

 

 Mgr. B. Révayová, vedúca OŠaSoO, informovala o : 

 

 

- znení Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/ 2019 Odboru školstva 

a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi.  

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

  

 

 



K bodu č.4 a 5.  

 

V bode rôzne H. Dadíková  informovala o vzdaní sa členstva v MsŠR riaditeľky MŠ, 

Cesta Vl. Clementisa a doplnení MsŠR ďalším členom v poradí podľa volebnej listiny v súlade 

so znením Štatútu MsŠR.  

 

Členovia MsŠR prediskutovali znenie Správy o VVČ za školský rok 2018/ 2019, RNDr. 

Ľ. Holíková informovala o projekte SMS pripomienok pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ s MŠ 

na Malonecpalskej ulici, PaedDr. J. Polakovičová informovala o národnom projekte Technická 

škôlka, ktorého je spolutvorkyňou, rozvoji technického vzdelávania detí v ZŠ s MŠ na Ulici P. 

Dobšinského a spolupráci s firmou Brose. 

Ďalej členovia MsŠR prediskutovali problematiku racionalizácie školstva v meste Prievidza, 

skonštatovali, že spojenie ZŠ s MŠ do jedného subjektu sa javí ako prospešné a efektívne. 

E. Ertlová zdôraznila , že v prípade škôl na Malonecpalskej ulici a Ulici P. Dobšinského išlo 

o spojenie dvoch škôl, ktoré sa nachádzali v jednej budove. Efektivita a potreba spojenie ZŠ 

s MŠ, ktoré sú od seba polohou vzdialené je otázna.  

 

Mgr. B. Révayová informovala o návrhu  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Prievidza č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, 

žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza 

na rok 2020. 

V súvislosti s poskytovaním dotácie pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení, 

ktorých školy majú sídlo na území mesta Prievidza, prítomní členovia prediskutovali návrh 

rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020, H. Dadíková vysvetlila riziká a upozornila na možné 

problémy, ktoré by v samospráve vznikli, v prípade neschválenia rozpočtu v MsZ. 

 

Členky MsŠR – riaditeľky škôl a školských zariadení – predložili požiadavku organizovania 

viacerých vystúpení detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik resp. zabezpečovať striedanie 

škôl na vystúpení , a to z dôvodu, že niektoré školy sa tohto vystúpenia dlhodobo nemôžu 

zúčastniť kvôli obmedzeným kapacitám sály. 

 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

 

K bodu č.6 

 

 Predsedníčka MsŠR poďakovala prítomným za účasť a prácu v MsŠR v tomto 

kalendárnom roku, zaželala im krásne a požehnané vianočné sviatky a ukončila zasadnutie. 

Po dohode stanovili členovia MsŠR termín ďalšieho zasadnutia na 04.03.2020 o 8:00 h .  

 

 

 

 

                                                                          Helena Dadíková 

                                                          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 04.12.2019 

 

 

 

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

 

a) Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/ 2019 

    vypracovanú odborom školstva a starostlivosti o občana bez pripomienok, 

 

b) návrh  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 

    mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského 

    zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2020. 

 

Mestská školská rada  u k l a d á : 

 

predsedníčke MsŠR a vedúcej OŠaSoO uskutočniť pracovné stretnutie s vedením SAD 

Prievidza a.s. za účelom zabezpečenia prepravy žiakov zo ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského na 

praktické technické vyučovanie do firmy Brose a späť. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 04. 12. 2019                                                     Helena Dadíková 

                                                                                      predsedníčka  MsŠR 


