Výročná správa MsŠR za rok 2010

MsŠR pracovala v roku 2010 v zložení :
Mgr. Daniela Porubcová, ZŠ Mariánska
Jana Galková, MŠ Matušku
Edita Ertlová, MŠ Sv. Cyrila
Mária Ďuračková, MŠ Benického
Soňa Králiková, MŠ Sv. Cyrila
Mgr. Adriana Gombarčíková, ZŠ Rastislavova
Ing. Eva Višňovská, ZUŠ L. Stančeka
Ing. Milan Chmura, ZŠ Mariánska a ZŠ Malonecpalská
Ing. Peter Pavlík, ZŠ Rastislavova a ZUŠ L. Stančeka
Ing. Milan Dérer, zástupca primátora mesta
Ing., Mgr. Jozef Kobela, poslanec MsZ

Predsedom MsŠR bol Ing. Milan Dérer, podpredsedníčkou bola Mgr. Daniela Porubcová.
V roku 2010 sa uskutočnili tri zasadnutia MsŠR. Na všetkých sa zúčastnil vedúci odboru školstva
MsÚ spolu so svojimi spolupracovníčkami z odboru.
8. apríla 2010 sa uskutočnilo prvé zasadnutie MsŠR. Na zasadnutí bolo prítomných sedem
členov MsŠR, traja boli ospravedlnení, jeden neprítomný bez ospravedlnenia, ako hostia za odbor
školstva boli prítomní vedúci OŠ MsÚ, Ing. Milan Rybanský, Mgr. Anna Aradyová a Ing. Alena
Mikulášová.
Program:
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Rozpis rozpočtu, rozporovanie rozpočtu
3. Informácie o zmene v odmeňovaní

-24. Polročné zhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu
5. Informácie o zápise do1. ročníka ZŠ a zápise do MŠ
6. Informácie o monitore 9. ročníka
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Na úvod k jednotlivým bodom programu Ing. Milan Rybanský, vedúci odboru školstva
uviedol prejednávanú problematiku, oboznámil prítomných s postupom prác pri schvaľovaní
rozpočtu, o jeho deficite v prenesených kompetenciách (PK) a originálnych kompetenciách(OK).
Informoval aktivitách odboru školstva pri dohodovacom konaní v PK, o žiadosti na zvýšenie
rozpočtu a jej osobnom prejednávaní na MŠ SR, ktoré uznalo uvedené argumenty a prisľúbilo
situáciu aspoň čiastočne riešiť. V I. úprave rozpočtu v OK predložil odbor školstva nevyhnutné
požiadavky na dofinancovanie energií, prevádzky a údržby v objeme 285 000,00 €. V ďalšej časti
svojho vystúpenia oboznámil stručne prítomných so zmenami v odmeňovaní, so zápisom do ZŠ a
MŠ s čím súvisí prehodnotenie výkonov a príprava rozpočtu na rok 2011. Zmienil sa aj o
uskutočnenom monitore žiakov 9. ročníkov.
Ing. Alena Mikulášová podala informácie o rozpočte, zhodnotila rok 2009. Odbor školstva
(ďalej OŠ) vypracoval správu o hospodárení za rok 2009 za školy a školské zariadenia v
intenciách programového rozpočtu 9. V súčasnom období OŠ spracováva súhrnnú správu za rok
2009 za finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu za oblasť základných škôl.
Celkovú situáciu v plnení významne ovplyvnilo jeho zvýšenie na základe uznesenia vlády č.
868/2009 zo dňa 2.12.2009, kde bola uvoľnená mimoriadna dotácia na vykrytie výpadku dane z
príjmov fyzických osôb a zlepšenie východiskovej situácie v roku 2010. Rozpočet na rok 2010
bol schválený na MsZ 24.11. 2009. Schválený rozpočet kryje potreby OŠ na 82,1%. V súčasnom
období sa prerokováva s ekonomickým odborom zvýšenie rozpočtu v jeho I. úprave na krytie
potrieb aspoň na 93,0%. Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu kapitoly MŠ SR boli oznámené
3.2. 2010. Rozdiel (- 150 280€ ) schváleného rozpočtu mesta (- 4 356 880€ ) a schváleného
štátneho rozpočtu pre kapitolu MŠ SR Prievidza (4 206 600€) bude predmetom I. úpravy
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potrieb na ZŠ. Výsledná bilancia je kritická, nakoľko na plynulé zabezpečenie výchovno–
vzdelávacieho procesu a materiálno-technických podmienok by bolo potrebné zvýšiť rozpočet o
560 127 €. Táto suma je predmetom dohodovacieho konania cez KŠÚ a aj osobného jednania na
MŠ SR. Rozporovanie rozpočtu je v riešení MŠ SR.
Ing. Alena Mikulášová informovala o zmene odmeňovania zamestnancov, ktorú určuje nová
legislatíva (zákon 317/2009 Z. z .) Nový zákon o pedagogických zamestnancoch zároveň
novelizoval zákon o odmeňovaní, katalóg pracovných činností a ďalšie súvisiace predpisy. Týka
sa všetkých pedagógov, u ktorých došlo v platovom zaradení k významným zmenám do vyššej
platovej triedy, ale aj do nižšej. Na základe uvedeného bolo potrebné prehodnotiť kvalifikačné a
osobitné kvalifikačné požiadavky každého pedagogického zamestnanca. Nepriaznivá situácia
nastala najmä u vychovávateľov, učiteľov ZUŠ a učiteľov MŠ, z ktorých mnohí so
stredoškolským vzdelaním (výnimky zo vzdelania) boli zaradení do 9. platovej triedy od 1.11.
2009 boli preradení do 8. platovej triedy. Uvedeným pedagógom sa vypláca doplatok do
predchádzajúceho funkčného platu, čo pri súčasnom vzdelaní predpokladá ich dlhoročnú
stagnáciu platu.
Mgr. Anna Aradyová zhodnotila polročné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu.
Konštatovala, že ciele predprimárneho vzdelávania sú stanovené v školskom zákone a v Štátnom
vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Školské vzdelávacie programy sú
vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektujú podmienky materských
škôl. Vo všetkých materských školách podporujú zdravý životný štýl.
Žiaci 1.,2.,5., a 6. ročníka sa vzdelávajú podľa vzdelávacích programov ISCED 1 a ISCED
2. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva; vymedzuje povinný
obsah výchovy a vzdelávania v školách na získanie kompetencií. Školský vzdelávací program
vydali riaditelia škôl po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy ako základný dokument
školy, ktorý vymedzuje vlastné zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a
príslušným štátnym vzdelávacím programom.
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schválených podľa doterajších predpisov. Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia – centrum
voľného času, školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti od školského roku
2009/2010 postupujú podľa Výchovného programu v súlade s cieľmi a princípmi zákona o
výchove a vzdelávaní.
Mgr. Anna Aradyová informovala o zápise do1. ročníka ZŠ a zápise do MŠ. Zápis do l.
ročníka - 27.1.2010. Na 8 základných školách bolo zapísaných 379 detí, rodičia 42 detí požiadali
o odklad povinnej školskej dochádzky, čiže k septembru by malo nastúpiť 337 žiakov. Je to o
115 menej ako nám odíde deviatakov, ktorých je 452. Od 15. 2. do 15.3. prebiehal zápis do
materských škôl. Zapísaných bolo 1 098 detí.
Ďalej informovala o monitore žiakov 9. ročníka, ktorý sa konal 10.marca 2010. Národný
ústav certifikovaných meraní vzdelávania zatiaľ poslal elektronickou poštou výsledky na
jednotlivé školy, ale nezverejnil ich. Priemer za ZŠ v Prievidzi bol v SJ: 71,41, t.j. o 7,48 viac
ako vlani M: 62,96. t.j. o 4,66 viac ako vlani. Celoslovenský priemer tiež ešte nie je na stránke
tohto ústavu zverejnený, takže zatiaľ sa môžu školy porovnávať iba medzi sebou.
Ing. Peter Paulík apeloval cez OŠ na riaditeľov škôl, aby žiaci využili kultúrne poukazy na
kultúrnych podujatiach organizovaných MsKS. Ing. Milan Rybanský prizval Ing. Petra Paulíka
na zasadnutie riaditeľov škôl.
Ing. Milan Rybanský informoval o Konferencii IKT pre MŠ, ktorá mala veľké ohlasy
celého Slovenska. A zároveň dal do pozornosti blížiacu sa Konferenciu IKT pre ZŠ, ktorá sa
uskutoční 7.5.2010 ( webová stránka mesta).
Edita Ertlová poďakovala ekonomickému oddeleniu OŠ za uvoľnenie financií na
modernizáciu interiéru materských škôl v Prievidzi.
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konferencie IKT, aby mali pedagógovia možnosť zúčastniť sa tejto konferencie. Táto požiadavka
bude predmetom riešenia na zasadnutí riaditeľov škôl.
Edita Ertlová predniesla požiadavku Mestskému zastupiteľstvu, prideliť finančnú čiastku pre
MŠ na Športovú olympiádu MŠ Prievidze. Ing. Milan Dérer prisľúbil predniesť požiadavku na
zasadnutí MZ.
14. októbra 2010 sa uskutočnilo druhé zasadnutie MsŠR v zasadačke primátora mesta. Na
zasadnutí bolo prítomných desať členov MsŠR, jeden chýbal bez ospravedlnenia. Za odbor
školstva bol prítomný jeho vedúci a Ing. Mária Halahyjová, Ing. Alena Mikulášová a Mgr. Anna
Aradyová. Program bol nasledovný :
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Hlavné úlohy odboru školstva na školský rok 2010/ 2011
3. Výkony v školskom roku 2010/2011
4. Informácie o pripravovanom návrhu rozpočtu na rok 2011
5. Aktualizácia VZN č. 106 /2009 o dotáciách na rok 2010 a VZN č. 98/2008 o povinnej
školskej dochádzke a jej plnení
6. Diskusia
7. Záver
Ing. Milan Rybanský informoval o hlavných úlohách odboru školstva na rok 2010/2011.
Základným východiskom pri tvorbe úloh boli priority zo strany MŠVVaŠ SR, Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2010/2011 a koncepčné materiály mesta Prievidza. Časť úloh
orientovaných k požiadavkám mesta Prievidza je vzhľadom na blížiace sa voľby otvorená. Odbor
školstva necháva priestor na pripomienkovanie hlavných úloh odboru školstva na rok 2010/2011,
ktoré je možné nájsť na webovej stránke mesta Prievidza. Vyzdvihol jednu z hlavných úloh,
zapracovať IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej výsledkom je celoplošná modernizácia
školstva v Prievidzi.
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dostali uznanie za celoplošné preškolenie pedagogických pracovníkov nielen na úrovni
používania IKT techniky, ale aj možnosť viesť školenia z radov svojich zamestnancov. Ing.
Rybanský apeloval na predsedu MsŠR Ing. Milana Dérera, aby túto informáciu posunul
poslaneckému zboru.
Mgr. Anna Aradyová oboznámila zasadajúcich z výkonmi v školskom roku 2010/2011.
Materské školy pracujú podľa vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Vzdelávací program ISCED 1- primárne vzdelávanie je pripravené pre žiakov 1., 2., 3. ročníka a
vzdelávací program ISCED 2- sekundárne vzdelávanie je pre žiakov 5., 6., a 7. ročníka. Žiaci 4.,8
a 9. ročníka sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov schválených podľa
doterajších predpisov
V školskom roku 2010/2011 je zapísaných 3403 žiakov ( 170 tried ). Na III. ZŠ S. Chalúpku
je otvorený nultý ročník, ktorý navštevuje 8 žiakov.
Ing. Alena Mikulášová a Ing. Mária Halahyjová informovali o pripravovanom návrhu
rozpočtu na rok 2011. Spracovaný návrh je súčasťou prílohy k zápisnici.
Ing. Milan Rybanský podal návrh na zmenenie filozofie rozpočtu. Pri prideľovaní financií na
nasledujúci rok nevychádzať z už skráteného rozpočtu z predchádzajúceho roku. Predseda Ing.
Milan Dérer túto požiadavku prednesie na mestskom zastupiteľstve.
Ing. Mária Halahyjová oboznámila MsŠR o aktualizácii VZN č. 106 /2009 o dotáciách na rok
2010. Úprava dotácií sa týka Súkromnej ZŠ Bálint, ktorá rozhodnutím MŠ bola zaradená do siete
školstva. Piaristická ZŠ F. Hanáka ukončila zmluvný vzťah s SOU T. Vansovej. Dodávateľom
stravovania bude len p. Janka Košecká. K VZN č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej
plnení odbor školstva vypracoval a na zasadnutí dal MsŠR na schválenie dodatok, ktorý upravuje
termín zápisu žiakov do 1. ročníka na deň polročných prázdnin.
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si uplatňuje požiadavky na úhradu škôd z rozpočtu mesta ( 97 000 € ). Pre ZŠ Rastislavova a ZŠ
S. Chalupku, ktoré boli povodňami najviac postihnuté bola MŠ schválená a pridelená finančná
dotácia 96 000 €. Poďakoval riaditeľom škôl, rodičom, sponzorom, učiteľom a všetkým, ktorí
prispeli k odstráneniu škôd a tým pomohli
13. decembra 2010 sa uskutočnilo tretie zasadnutie MsŠR. Na zasadnutí bolo prítomných
desať členov , jeden bol ospravedlnený. Za odbor školstva bol prítomný jeho vedúci , Ing.
Halahyjová a Mgr. Aradyová. Program bol nasledovný :
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci
školský rok 2009/2010
2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie pre rok 2011- návrh
3. Dodatok č.3 k VZN č.96/2008 o určení poplatkov od rodičov v školách a školských
zariadeniach– návrh
4. Oznámenie o výsledku výberového konania na miesto riaditeľky MŠ Ul. Malonecpalská
5. Diskusia
6. Záver
Mgr. Aradyová oboznámila členov MsŠR so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok 2009/2010. Správa bola vytvorená na
základe správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci
školský rok 2009/2010 materských a základných škôl mesta Prievidza. Správa bude súčasťou
webovej stránky odboru školstva.
MsŠR s obsahom a vypracovaním správy jednohlasne súhlasila.
Ing. Rybanský doplnil a vyzdvihol silnú stránku, ktorá zefektívňuje výchovno-vzdelávací
proces na školách v Prievidzi, a to je využívanie IKT techniky na všetkých materských
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a úlohy v tejto oblasti budú zakomponované do Koncepcie školstva.
Ďalej Ing. Rybanský vyjadril spokojnosť s ekonomickou situáciou ku koncu roka 2010 vďaka
rozporovaniu MŠ.
Ing. Halahyjová informovala o Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza.
Ing. Halahyjová oboznámila členov MsŠR s obsahom návrhu dodatku č.3 k VZN č.96/2008
o určení poplatkov od rodičov v školách a školských zariadeniach. Vzhľadom na zmenu cien
dochádza k aktualizácii finančných pásiem ( finančné pásmo 4 ) nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa.
Mgr. Aradyová oznámila o výsledku výberového konania na miesto riaditeľky MŠ Ul.
Malonecpalská. Dňa 9.12.2010 bolo výberové konanie, v ktorom bola zvolená na miesto
riaditeľky MŠ Mária Vaňová.
V diskusii vystúpila p. Králiková, ktorá sa zaujímala o zmenách členstva v radách škôl na
území mesta Prievidza po komunálnych voľbách. Ing. Rybanský informoval, že dňa 22.12.2010
zasadá zastupiteľstvo mesta, kde sa predstavia a nominujú do poradných orgánov novozvolení
poslanci a na základe uznesenia budú školským radám poslanci delegovaní.
Mgr. Porubcová zhodnotila kladne prácu MsŠR pod vedením Ing. Dérera a zároveň sa mu
poďakovala.
Z pozície OŠ sa poďakoval Ing. Rybanský za obhajovanie záujmov školstva, za vytvorenie
podmienok a spoluprácu počas celého obdobia práce v MsŠR.

V Prievidzi dňa 30.marca 2011

Ing. Jozef Polerecký
predseda MsŠR v Prievidzi

Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej školskej rady
( ďalej MsŠR ) v Prievidzi
Dátum konania: 13. decembra 2010
Prítomní: Členovia MsŠR, hostia,
( viď prezenčnú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice )
Program:
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci
školský rok 2009/2010
2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie pre rok 2011- návrh
3. Dodatok č.3 k VZN č.96/2008 o určení poplatkov od rodičov v školách a školských
zariadeniach– návrh
4. Oznámenie o výsledku výberového konania na miesto riaditeľky MŠ Ul. Malonecpalská
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1/ Zasadnutie otvoril predseda Ing. Milan Dérer, ktorý privítal členov MsŠR a hostí
Mgr. Aradyová oboznámila členov MsŠR so správou o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok 2009/2010. Správa
bola vytvorená na základe správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za predchádzajúci školský rok 2009/2010 materských a základných škôl mesta
Prievidza. Správa bude súčasťou webovej stránky odboru školstva.
MsŠR s obsahom a vypracovaním správy jednohlasne súhlasila.
Ing. Rybanský doplnil a vyzdvihol silnú stránku, ktorá zefektívňuje výchovnovzdelávací proces na školách v Prievidzi, a to je využívanie IKT techniky na všetkých
materských a základných školách. Vo zvyšovaní efektívnosti využitia IKT techniky sa bude
pokračovať a úlohy v tejto oblasti budú zakomponované do Koncepcie školstva.
Ďalej Ing. Rybanský vyjadril spokojnosť z ekonomickou situáciou ku koncu roka 2010 vďaka
rozporovaniu MŠ.
K bodu 2/ Ing. Halahyjová informovala o Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza. Návrh je ako príloha I.
súčasťou zápisnice.
K bodu 3/ Ing. Halahyjová oboznámila členov MsŠR s obsahom návrhu dodatku č.3 k VZN
č.96/2008 o určení poplatkov od rodičov v školách a školských zariadeniach. Vzhľadom na
zmenu cien dochádza k aktualizácii finančných pásiem ( finančné pásmo 4 ) nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného
zástupcu žiaka/dieťaťa. Návrh dodatku je ako príloha II. súčasťou zápisnice.
K bodu 4/ Mgr. Aradyová oznámila o výsledku výberového konania na miesto riaditeľky MŠ
Ul. Malonecpalská. Dňa 9.12.2010 bolo výberové konanie, v ktorom bola zvolená na miesto
riaditeľky MŠ Mária Vaňová.

