
 

Mestská školská rada v Prievidzi  
 

Z á p i s n i c a  č. 2/2019 

zo zasadania Mestskej školskej rady mesta Prievidza 

 

 

Termín konania:                   17. júna 2019 o 16:30 h. 

Miesto konania zasadania:   Zasadačka MsÚ,   

     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 : 

    - Správa o hospodárení za rok 2018, 

    - 1. úprava rozpočtu mesta v roku 2019, 

    - zápis detí do 1. ročníka ZŠ a prijímanie prihlášok detí do MŠ, 

    - harmonogram letnej prevádzky MŠ. 

3.  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. Na úvod privítala prítomných, oboznámila ich s návrhom programu 

zasadnutia a vyzvala ich na predloženie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu.  Prítomní 

členovia MsŠR jednohlasne schválili predložený program bez pripomienok.  

Následne p. H. Dadíková, predsedníčka MsŠR, vyhodnotila plnenie úloh Uznesenia zo 

zasadnutia MsŠR dňa 28.02.2019 a skonštatovala, že všetky úlohy boli splnené. 

 

 

K bodu č.2 

     

 Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, 

informovala o : 

- Správe o hospodárení za rok 2018 – príloha č.2, 

- o 1. úprave rozpočtu pre školy a školské zariadenia mesta Prievidza, 

- zápise detí do 1. ročníka ZŠ a prijímaní prihlášok detí do MŠ mesta Prievidza – príloha č.3, 

- harmonograme prevádzky MŠ v čase školských letných prázdnin – príloha č.4. 

 

 

 

 

 

 



K bodu č.3 

 

 Mgr. B. Révayová, informovala o návrhu VZN č. 6/ 2019 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach, ktoré bude predmetom rokovania MsZ v Prievidzi dňa 24.06.2019. 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

 

K bodu č.4 

 

 D. Pračková, riaditeľka MŠ, Cesta Vl. Clementisa, Prievidza upozornila na dodržanie 

presunu finančných prostriedkov poukázaných mestu Prievidza firmou Priemstav a.s. z dôvodu 

poškodenia vybavenia materskej školy počas rekonštrukčných prác. 

Ďalej sa p. Pračková kriticky vyjadrila k požiadavke Oddelenia hospodárskej správy 

ekonomického odboru MsÚ, aby školníci materských škôl čistili ploché strechy MŠ od hrubých 

nečistôt ( lístia, konárov). 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

 

K bodu č.5 

  

V diskusii členovia MsŠR prerokovali podmienky poskytovania štátnej dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a zabezpečenie čerpania tejto dotácie v školských 

jedálňach. Zhodli sa na názore, že takáto forma dotácie je neefektívna a neúčelná.  

 

K bodu č.6 

  

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 17.06.2019 v Prievidzi, 

Príloha č. 2 – Správa o hospodárení za rok 2018, 

Príloha č. 3 – Prehľad počtu zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ a počtu prijatých detí do MŠ 

                      mesta Prievidza na šk. rok 2019/20, 

Príloha č. 4 – Harmonogram prevádzky MŠ mesta Prievidza v čase letných prázdnin. 

 

K bodu č.7 

 

 Predsedníčka MsŠR poďakovala prítomným za účasť a po dohode stanovila ďalší 

termín zasadnutia na deň 14.10.2019 o 16: 30 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 17.06.2019 

 

 

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

 

a) Správu o hospodárení za rok 2018, 

 

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

        o 1. úprave rozpočtu mesta Prievidza týkajúcej sa oblasti školstva, 

 

c) informáciu OŠ a SoO o návrhu VZN mesta Prievidza č. 6/ 2019 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach, 

  

d) informáciu OŠ s SoO o zápise detí do 1. ročníka ZŠ a prijímaní prihlášok detí do MŠ 

mesta Prievidza na školský rok 2019/ 2020. 

 

 

II. Mestská školská rada o d p o r ú č a : 

 

Z dôvodu vykonávania čistenia plochých striech materských škôl školníkmi zabezpečiť 

potrebné školenie, pracovné a ochranné pomôcky v súlade so zásadami BOZP. 

 

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

 

      a) o termíne ďalšieho zasadnutia MsŠR dňa 14.10 .2019.  

   

 

 

 

V Prievidzi dňa 17. 06. 2019                                                       

 

 

 

 

 

     Helena Dadíková 

                                                                                       predsedníčka MsŠR 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 

 

 

Prehľad počtu zapísaných detí do 1. ročníka základnej školy  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2019/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ 

ZŠ s MŠ 

Počet  

zapísaných prvákov 

Počet deti  

s odkladom plnenia PŠD 

Predpokladaný počet prvákov 

Ulica S. Chalupku 313/ 14 

 

79 16 63 

Rastislavova ulica 416/ 4 

 

61 12 49 

Mariánska ulica 554/ 19 

 

53 5 48 

Malonecpalská ulica 206/ 37 

 

35 5 30 

Ulica energetikov 242/ 39 

 

72 5 67 

Ulica P. Dobšinského 746/ 5 

 

51 4 47 

Ulica P. J. Šafárika 3 

 

32 7 25 

Spolu  

 

383 54 328 

V porovnaní so školským   

rokom 2018/2019 

 

+ 25 

 

+ 16 

 

+ 9 



Prehľad počtu prijatých a neprijatých detí do materských škôl mesta Prievidza  

na šk. rok 2019/ 2020 
 

 

škola 

Zápis do MŠ 
Predpokladaný počet detí 

v šk. roku 2019/20 

počet 

spolu 

z toho 

predškolákov 

(vrátane OPŠD) prijatých žiadostí prijatých detí neprijatých detí 

Ulica P. Benického 154/1 46 36 10 114 39 

Ulica  D. Krmana 334/6 59 32 27 108 45 

Ulica  A. Mišúta 731/2 42 37 5 125 42 

Športová ulica 134/34 35 31 4 83 18 

Ulica  M. Mišíka 398/15 31 28 3 112 35 

Nábrežie sv. Cyrila 360/28 51 45 6 134 43 

Ulica  M. Gorkého 223/22 62 48 14 135 39 

Cesta Vl. Clementisa 251/12 33 32 1 126 38 

Ulica J. Matúšku 759/1 51 41 10 127 46 

Ul. P. Dobšinského 746/5 31 19 12 56 20 

Malonecpalská ulica 206/37 34 31 3 83 26 

Spolu 475 380 95 1203 391 

V porovnaní so školským   

rokom 2018/2019 
+ 78 + 18 + 17 + 65 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4 

 

 

Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase letných prázdnin ZŠ  

a počas rekonštrukcie MŠ Cesta Vl. Clementisa, Prievidza 

 

 

Materská škola júl august 
Náhradná materská škola počas zatvorenia kmeňovej MŠ 

 

Ulica P.  Benického prevádzka zatvorené 
MŠ Ulica D. Krmana a  MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa 

výberu zákonného zástupcu 

Ulica D. Krmana zatvorené prevádzka 
MŠ Ulica P. Benického a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa 

výberu zákonného zástupcu 

    

Ulica J. Matúšku prevádzka zatvorené 
MŠ Ulica A. Mišúta a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa 

výberu zákonného zástupcu 

Ulica P. Dobšinského prevádzka zatvorené 
MŠ Ulica J. Mišúta a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa 

výberu zákonného zástupcu 

Ulica A. Mišúta zatvorené prevádzka 
MŠ Ulica J. Matúšku a MŠ Ulica P. Dobšinského a MŠ v prevádzke  

v príslušnom  mesiaci - podľa výberu zákonného zástupcu 

    

Malonecpalská ulica rekonštrukcia prevádzka 
MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa výberu zákonného 

zástupcu 

Športová ulica rekonštrukcia rekonštrukcia  
júl, august -  MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa výberu 

zákonného zástupcu 

    

Cesta Vl. Clementisa prevádzka zatvorené 
MŠ M. Gorkého a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa výberu 

zákonného zástupcu 

Ulica M. Gorkého zatvorené prevádzka 
MŠ Cesta Vl. Clementisa a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - 

podľa výberu zákonného zástupcu 

    

Ulica M. Mišíka prevádzka zatvorené 
MŠ Nábr. sv. Cyrila a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa 

výberu zákonného zástupcu 

Nábrežie sv. Cyrila zatvorené prevádzka 
MŠ M. Mišíka a MŠ v prevádzke  v príslušnom  mesiaci - podľa výberu 

zákonného zástupcu 

 

 

 


