Mestská školská rada mesta Prievidza
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia mestskej školskej rady
termín konania : 20.02.2013
miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi
prítomní : podľa prezenčnej listiny – Ing. Jozef Polerecký, PaedDr. Václava Juríková,
Eva Dragašová, Mgr. Adriana Gombarčíková, Ing. Roman Grolmus, RNDr. Ľubomíra
Holíková, Bc. Ján Mečiar, PaedDr. Jana Polakovičová, Mgr. Gabriela Tunáčková, Mgr. Beata
Révayová
neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Art. Anton Bakyta, Ing. Vladimír Frimel
hostia : Ing. Alena Mikulášová
Program :
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Prerokovanie Výročnej správy MsŠR za rok 2012
3. Oboznámenie s rozpočtom mesta Prievidza na rok 2013
4. Informácie o zápise do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza a Testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ - 2013
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Uznesenie
K bodu č. 1
Zasadnutie Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvoril a viedol
predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Všetkých prítomných privítal, ospravedlnil neúčasť
dvoch členov MsŠR a vedúcej odboru školstva a starostlivosti o občana. Prítomných
oboznámil s programom zasadnutia a vyzval ich k doplneniu programu v časti rôzne. Všetci
prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia.
K bodu č.2
Predseda MsŠR Ing. Polerecký stručne predniesol Výročnú správu MsŠR za rok
2012.Úplné znenie správy bolo všetkým členom MsŠR zaslané v elektronickej podobe, teda
s jej znením boli vopred oboznámení. Členovia MsŠR schválili znenie výročnej správy bez
pripomienok a správa bude zverejnená na webovom sídle mesta Prievidza.
K bodu č.3
Ing. Alena Mikulášová, vedúca oddelenia správy a ekonomiky odboru školstva
a starostlivosti o občana, v súlade so zákonom 596/2003 ods. 8 písm. h) 2. informovala
prítomných o návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
pridelených Obvodným úradom v Trenčíne a schváleným mestským zastupiteľstvom na rok
2013 a vysvetlila :
- čerpanie finančných prostriedkov v prenesených a originálnych kompetenciách,
- výšku deficitu v oblasti originálnych kompetencii, z čoho vyplýva potreba úsporných
a racionalizačných opatrení,
- výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov,
- pri posudzovaní výšky osobných nákladov sa vychádza z potrieb jednotlivých škôl,
- prípravu dohodovacieho konania na podanie na MŠVVaŠ SR.
Predseda MsŠR vyzval prítomných, aby v prípade záujmu, položili Ing. Mikulášovej otázky.

Pán Grolmus sa bližšie informoval ohľadne schodku v rozpočte vo výške približne 365 tisíc
eur. Ing. Mikulášová vysvetlila, že najväčší deficit finančných prostriedkov je v školských
jedálňach.
K bodu č. 4
Mgr Beata Révayová, metodička pre školy a školské zariadenia, informovala prítomných
o priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ. Dňa 1.2.2013 boli uskutočnené metodické návštevy
všetkých základných škôl mesta Prievidza zamerané na priebeh zápisu – zápisy detí do ZŠ
boli vykonané bez problémov, boli veľmi dobre zorganizované, pani učiteľky 1. stupňa sa
každému dieťaťu dôkladne venovali, pre deti boli pripravené rôzne darčeky. Zápisu sa
zúčastnilo 339 detí v ZŠ mesta Prievidza, 30 detí v Piaristickej ZŠ a 13 detí v súkromnej ZŠ
Ľ. Ondrejova – spolu 382 detí. Odklad povinnej školskej dochádzky má 28 detí, do 1. ročníka
šk. roka 2013/2014 nastúpi približne 311 detí. V porovnaní s minulým školským rokom, kedy
začalo školu navštevovať 346 prváčikov, je to pokles o 35 detí. Spomínané údaje sú
predbežné, metodičky OŠaSoO sa venujú kontrole zapísaných detí podľa evidencie
obyvateľstva. K dnešnému dňu evidujeme 84 detí s trvalým pobytom v Prievidzi, ktoré nie sú
zapísané v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Do 15.04. majú riaditelia
škôl povinnosť poslať zoznamy detí, ktoré si plnia PŠD mimo miesta trvalého bydliska obci.
Po tomto termíne budú zákonní zástupcovia kontaktovaní, aby doložili potvrdenie o plnení
PŠD svojho dieťaťa.
Dňa 13.03.2013 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Riaditelia škôl poveria úlohou
školského koordinátora člena pedagogického zboru, ktorý určí administrátorov testovania. V
prípade, že sa v škole nachádza viac ako desať žiakov so zdravotným znevýhodnením,
koordinátor sa riadi osobitnými pokynmi. Kontrolu objektivity budú vykonávať zamestnanci
Štátnej školskej inšpekcie, odboru školstva ObÚ v Trenčíne, pedagogický zamestnanci
poverení externým dozorom , členovia rád základných škôl a metodičky odboru školstva
a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi.
K bodu č. 5
PaedDr. Juríková navrhla, aby bol zverejňovaný program zasadnutí komisií MsZ a
zápisnice zo zasadnutia. Tiež vyjadrila požiadavku, aby na zasadnutia týkajúce sa
problematiky školstva boli prizývaní aj riaditelia škôl.
Predseda MsŠR odpovedal, že komisie sú poradným orgánom MsZ, ich závery nie sú záväzné
pre MsZ, ak by boli zápisnice zverejňované, mohlo by dochádzať k dezinformáciám.
PaedDr. Juríková ďalej vyjadrila nespokojnosť s kontrolami záujmových útvarov
vykonávanými poslancami MsZ a navrhla vytvoriť pracovné miesto metodika pre materské
školy.
Predseda MsŠR odpovedal, že tieto záležitosti sú predmetom jednania vedenia mesta
a jednoznačné stanovisko bude dané do septembra 2013.
K bodu č. 6
Ing. Grolmus vystúpil v diskusii s nedoriešeným problémom prenájmu priestorov v ZŠ
Mariánska ul. súkromnému štúdiu Elenka – mesto v tejto záležitosti nekoná a škola má
obmedzené právomoci. V súvislosti s týmto problémom navrhol jednoznačne definovať vzťah
zriaďovateľ a právny subjekt (škola), presne vymedziť právnu subjektivitu škôl vypracovaním
konacieho poriadku.
PaedDr. Juríková vyjadrila požiadavku, aby výsledky Testovania 9 neboli kritériom
k hodnoteniu kvality školy a boli dodržané všetky pokyny k priebehu Testovania 9 – 2013.
Mgr. Révayová odpovedala, že OŠaSoO považuje za úspešné absolvovanie testovania, ak ho
žiaci zvládli primerane k svojim schopnostiam a klasifikácii v jednotlivých predmetoch.
OŠaSoO venuje Testovaniu dostatočnú pozornosť a bude dbať o to, aby prebehlo podľa

pokynov ObÚ v Trenčíne a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v
Bratislave. OŠaSoO s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poverí úlohou externého
dozoru pedagogických zamestnancov základných škôl a piaristickej základnej školy, ktorí
nemajú aprobáciu na testované predmety. Títo učitelia sa budú riadiť pokynmi pre externý
dozor.
Ing. Grolmus pripomenul, že všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza každoročne dosahujú výborné výsledky, sú nad celoslovenským priemerom,
v Testovaní 9.
K bodu č. 7
Predseda MsŠR Ing. Polerecký poďakoval prítomným za podnetné príspevky
a aktívnu účasť.

Ing. Jozef Polerecký
predseda MsŠR
Zapísala: Mgr. Beata Révayová
zapisovateľka MsŠR

Uznesenie
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 3.12.2012
I.

Mestská školská rada berie na vedomie :

a) Výročnú správu MsŠR za rok 2012,
b) informácie o rozpočte mesta Prievidza z pohľadu škôl a školských zariadení,
c) informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ a Testovaní 9-2013.
II.

Mestská školská rada schvaľuje :

a) Výročnú správu MsŠR za rok 2012.
III.

Mestská školská rada ukladá :

predsedovi MsŠR zverejniť Výročnú správu na webovom sídle mesta Prievidza.

V Prievidzi dňa 20.02.2013

Ing. Jozef Polerecký
predseda MsŠR

