
Mestská školská rada mesta Prievidza 
 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia mestskej školskej rady 

 
termín konania : 10.12.2013 
miesto konania zasadnutia: zasadnutie sa uskutočnili v elektronickej podobe 
 
Program : 

1. Predloženie Správy odboru školstva a starostlivosti o občana o výchovno – 
vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza za školský rok 2012/2013 

2. Diskusia 
3. Uznesenie 

 
K bodu č. 1 
 Všetkým členom mestskej školskej rady bola dňa 02.12.2013 v elektronickej podobe 
doručená Správa odboru školstva a starostlivosti o občana o výchovno - vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Prievidza za školský rok 2012/2013. Zároveň boli členovia MsŠR vyzvaní, aby v termíne do 
10.12.2013 elektronicky poslali svoje stanoviská k uvedenej správe. 
 
K bodu č.2 
 V rámci elektronickej diskusie sa členovia MsŠR k predloženej správe vyjadrili 
nasledovne: 
Ing. B. Bucák – nevyjadril sa, 
p. E. Dragašová – súhlasí so znením správy, 
p. E. Ertlová – súhlasí so znením a pripomienkovala nesprávny údaj o počte detí v MŠ Nábr. 
sv. Cyrila podľa stavu k 30.06.2013, 
Ing. V. Frimel – súhlasí so znením, 
Mgr. A.  Gombarčíková – oboznámila sa so znením  správy, námietky a pripomienky 
neposlala,  
Ing. R. Grolmus – nevyjadril sa, 
RNDr. Ľ. Holíková – súhlasí so znením správy, pripomienkovala časť 2.8,  
PaedDr. V. Juríková – berie na vedomie správu, námietky a pripomienky neposlala, 
Bc. J. Mečiar – navrhuje doplniť údaje týkajúce sa CVČ SPEKTRUM v časti 4.5, po ich 
doplnení súhlasí so znením správy, 
PaedDr. J. Polakovičová – súhlasí so znením správy. 
 Pripomienky jednotlivých členov MsŠR boli akceptované a zapracované do správy , 
jej úplné znenie bude zverejnené na webovom sídle mesta Prievidza. 
 
 
 
 
       Ing. Jozef Polerecký, v. r. 
          predseda MsŠR 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 10.12.2013 
 

I. Mestská školská rada berie na vedomie : 
 
Správu odboru školstva a starostlivosti o občana o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 
 
 
II.       Mestská školská rada schvaľuje : 
 
Správu odboru školstva a starostlivosti o občana o VVČ škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2012/2013. 
 
 
III.      Mestská školská rada ukladá : 
 
a) predsedovi MsŠR zverejniť na webovom sídle mesta Prievidza plán zasadnutí MsŠR na 
kalendárny rok 2014, 
 
b) predsedovi MsŠR vypracovať výročnú správu za rok 2013 v termíne do zasadnutia 
MsŠR v roku 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prievidzi dňa 10.12.2013    Ing. Jozef Polerecký, v. r.  
           predseda MsŠR 

 
 
 


