Mestská školská rada mesta Prievidza
Zápisnica č. 1
zo zasadnutia mestskej školskej rady
termín konania : 26.02.2014
miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi
prítomní : podľa prezenčnej listiny
neprítomní – ospravedlnení: E. Ertlová, Mgr. A. Gombarčíková, RNDr. Ľ. Holíková
hostia : Mgr. Vlasta Miklasová, Ing. Mária Halahyjová
Program :
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Prerokovanie Výročnej správy MsŠR za rok 2013
3. Oboznámenie s rozpočtom mesta Prievidza na rok 2014
4. Informácie odboru školstva a starostlivosti o občana
5. Diskusia
6. 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
troch členov MsŠR. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia a vyzval ich k návrhom
na doplnenie programu. Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia bez
zmien.
K bodu č.2
Predseda MsŠR Ing. Polerecký stručne predniesol Výročnú správu MsŠR za rok
2013.Úplné znenie správy bolo všetkým členom MsŠR zaslané v elektronickej podobe, teda
s jej znením boli vopred oboznámení. Členovia MsŠR schválili znenie výročnej správy
a správa bude zverejnená na webovom sídle mesta Prievidza.
K bodu č.3
Ing. Halahyjová informovala prítomných o:
- návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených
Okresným úradom v Trenčíne a schváleným mestským zastupiteľstvom na rok 2014,
- čerpaní finančných prostriedkov v prenesených a originálnych kompetenciách,
- výške normatívnych a nenormatívnych príspevkov,
- ďalších zdrojoch finančných prostriedkov pre školy a ŠZ,
- posudzovaní výšky osobných nákladov - vychádza z potrieb jednotlivých škôl,
- posudzovaní výšky prevádzkových nákladov - bola braná do úvahy spotreba energií za
celý objekt právneho subjektu,
Ďalej informovala o finančných prostriedkoch, ktoré mesto Prievidza v roku 2014 vyčlenilo
na obnovu budov škôl a školských zariadení.
K bodu č. 4
Vedúca OŠaSoO Mgr. V. Miklasová podrobne informovala členov MsŠR o :
- pláne opráv a údržby budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza, ktorý vypracovalo Oddelenie hospodárskej správy MsÚ v Prievidzi,
- pracovných návštevách primátorky mesta v školách a ŠZ mesta Prievidza,

- legislatívnych úpravách v oblasti školstva ( Dodatok č. 10 k VZN č. 96 / 2008
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v
školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách, zmena Štatútu mesta Prievidza – Mestské symboly a ocenenia, §27),
- zápise do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,
- výberových konaniach na funkciu riaditeľa materskej/ základnej školy v roku 2014,
- zmene člena rady školy MŠ Ul. D. Krmana delegovaného za zriaďovateľa,
- novej pracovnej pozícií ekonóma odboru školstva,
- ukončeniu procesu vyraďovania ZŠ Mariánska ul. zo siete škôl a školských zariadení
MŠVVaŠ SR,
Mgr. B. Révayová informovala prítomných o priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ. Zápisu sa
zúčastnilo 396 detí v ZŠ mesta Prievidza, 47 detí v Piaristickej ZŠ a 10 detí v súkromnej ZŠ
Ľ. Ondrejova – spolu 453 detí. Predpokladaný počet detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky je 35, do 1. ročníka šk. roka 2014/2015 nastúpi približne 360 detí. V porovnaní
s minulým školským rokom sme zaznamenali nárast počtu prvákov približne 50,
predpokladaný celkový počet žiakov v základných školách mesta Prievidza bude v budúcom
školskom roku približne rovnaký ako je v súčasnosti.
K bodu č. 5
Ing. Grolmus, Ing. Frimel pripomienkovali :
- spôsob elektronického priebehu decembrového zasadnutia MsŠR.
Ing. Grolmus Roman vyjadril svoj názor, že elektronické zasadnutie nie je prípustné,
nakoľko stanovy a ani zákon nepoznajú formu „elektronického zasadnutia“ a v žiadnom
prípade spôsob, akým bolo organizované nedokáže nahradiť zasadnutie, keďže nie je možné
zistiť, či návrhy na zmeny boli doručené všetkým. Takisto nebol doručený návrh všetkých
členov na konečné odsúhlasenie po zapracovaní zmien. Členovia MsŠR neodsúhlasujú údaje
„Svojej“ školy ale správu za OŠ ako celok. Ak by sa malo do stanov MsŠR dostať
„elektronické zasadanie alebo hlasovanie“ je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť.
Ing. Grolmus pripomienkoval:
- Správu OŠ o VVČ škôl a školských zariadení mesta Prievidza – štatistický údaj
o priemernom počte žiakov v triedach ZŠ Mariánska ul.,
- zápisnicu z decembrového zasadnutia MsŠR – bod č. 2,
PaedDr. Juríková navrhla preveriť, či legislatíva nariaďuje povinnosť vypracovať
výročnú správu MsŠR a podľa to upraviť štatút MsŠR tak, aby nebolo potrebné vypracovávať
výročnú správu MsŠR, vzhľadom na to, že súčasná forma výročnej správy nespĺňa jej
funkciu. Tiež vyjadrila nespokojnosť so zápisom – formuláciou zápisníc MsŠR.
Ing. Grolmus, p. Dragašová podporili názor, že vypracovávanie výročnej správy
MsŠR je bezpredmetné, Ing. Grolmus navrhol spracovať a vyhodnotiť uznesenia
z jednotlivých zasadnutí.
Predseda MsŠR akceptoval pripomienky, oprava správy OŠ a decembrovej zápisnice
bude vykonaná, predseda MsŠR preverí, či legislatíva ukladá povinnosť vypracovať výročnú
správu a podľa toho sa upraví štatút MsŠR.
K bodu č. 6
Predseda MsŠR Ing. Polerecký poďakoval prítomným za podnetné príspevky
a aktívnu účasť.

Uznesenie
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 26.02.2014
I.

Mestská školská rada berie na vedomie :

a) Výročnú správu MsŠR za rok 2013,
b) Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v súlade s §6
ods.8 písm. h) bod 2. Zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve,
c) informácie odboru školstva a starostlivosti o občana.

II.

Mestská školská rada schvaľuje :

a) Výročnú správu MsŠR za rok 2013.

III.

Mestská školská rada ukladá :

a) predsedovi MsŠR zverejniť Výročnú správu na webovom sídle mesta Prievidza,
b) preveriť legislatívne podmienky týkajúce sa výročnej správy MsŠR.

Ing. Jozef Polerecký, v. r.
predseda MsŠR

zapísala: Mgr. Beata Révayová
zapisovateľka MsŠR

V Prievidzi dňa 26.02.2013

