Mestská školská rada mesta Prievidza
Zápisnica č. 5
zo zasadnutia mestskej školskej rady
termín konania : 19.06.2013
miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi
prítomní : podľa prezenčnej listiny
hostia : Mgr. V. Miklasová, Ing. M. Halahyjová, Ing. B. Jelačičová
Program :
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Informácie z oddelenia správy a ekonomiky OŠaSoO
3. Informácie vedúcej odboru školstva a starostlivosti o občana
4. Informácie o výsledkoch Testovania 9/2013
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
troch členov MsŠR. Prítomných oboznámil so zmenami v zložení MsŠR, za zriaďovateľa je
novým členom poslanec MsZ Ing. Branislav Bucák a za riaditeľov škôl a školských zariadení
riaditeľka MŠ Nábr. sv. Cyrila E. Ertlová. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia
a vyzval ich k doplneniu programu v časti rôzne. Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým
programom zasadnutia.
Predseda vyhodnotil uznesenie z februárového zasadnutia, dané úlohy boli splnené,
- novú pracovnú pozíciu metodika pre materské školy nie je možné v súčasnosti zriadiť,
- zápisnice a programy zasadnutia komisií MsZ sú neverejné, komisie sú poradným orgánom
MsZ a zverejňovanie zápisov by bolo zmätočné.
K bodu č.2
Ing. M. Halahyjová informovala o racionalizačných opatreniach škôl a školských
zariadení, deficit 360 tis. eur sa podarilo 1. úpravou rozpočtu a vyčíslením odhadov výkonov
pedagogických zamestnancov vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov znížiť o 100 tis.
eur. Upozornila, že súčasnú ekonomickú situáciu mesta nedobre ovplyvňuje aj celkový pokles
obyvateľov v meste a nepriaznivý vývoj plnenia daní z príjmov fyzických osôb.
Legislatívne zmeny v rezorte školstva a z toho vyplývajúce úpravy financovania sa
premietli do zmien a úprav VZN, a to : Doplnok č. 8 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 strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských
školách a pri základných školách , Doplnky č. 1 a 2 k VZN č. 135/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a
školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013, VZN č. 139 o
zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť
základnej školy, so sídlom Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza, VZN č. 140 o zrušení
školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť
základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza

a IS č. 74, ktorá bude riešiť poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
ostatným samosprávam na základe žiadostí a zmlúv.
K bodu č.3
Mgr. V. Miklasová informovala :
- o záveroch komplexnej inšpekcie, ktorá sa uskutočnila v tomto školskom roku v ZŠ
Malonecpalská ul., ZŠ Mariánska ul. a MŠ Ul. Clementisa. Stav a úroveň vzdelávania
a riadenia spomínaných škôl vyhodnotila Štátna školská inšpekcia stupňom dobrá
úroveň , čo je druhá najvyššia možná známka v hodnotiacej stupnici ŠŠI. Vedúca
OŠaSoO vyjadrila veľkú spokojnosť s prácou pedagogických zamestnancov
a pochvalu adresovala nielen vedeniu daných škôl, ale aj učiteľskému zboru,
- o riešení havarijných situácií v materských školách a celkovom zlom stave
nehnuteľností škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza, nutné sú rekonštrukcie striech mnohých budov škôl, vodovodných potrubí,
oplotení škôl, opadávajúcich vonkajších omietok, okien, ale aj opravy interiéru.
Podrobnejšie rozobrala situáciu v MŠ Závodníka, rodičom bola ponúknutá možnosť
umiestniť si svoje dieťa v iných MŠ mesta, nakoľko je 75 voľných miest, táto MŠ
bude aj naďalej prevádzkovaná v ZŠ Dobšinského, pričom budú vykonané úpravy
v exteriéri aj v interiéri, tiež je v riešení nevyhovujúci stav zariadení detských ihrísk
v areáloch MŠ,
- o novom znení kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku zamestnancov materských
škôl,
- rozobrala dôvod, prečo mesto musí pristúpiť k racionalizačným opatreniam na úseku
originálnych kompetencii.

K bodu č. 4
Ing. Jelačičová prehľadne informovala o výsledkoch jednotlivých základných škôl
v TESTOVANÍ 9/2013

Výsledky Testovanie9 v roku 2013 – slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť SR : 67,51 %
Základná škola

Percentil

Percento úspešnosti

P. Dobšinského 746/5

60.2

69.1

Ul. energetikov 242/39

72.3

71.3

S. Chalupku 313/14

67.9

70.5

Malonecpalská ul. 206/37

81.2

73.6

Mariánska ul. 554/19

87.6

75.6

Rastislavova 416/4

64.4

69.9

P.J. Šafárika 3

71.8

71.2

Výsledky Testovanie9 v roku 2013 – matematika
Priemerná úspešnosť SR : 60,07 %
Základná škola

Percentil

Percento úspešnosti

P. Dobšinského 746/5

45.0

58.5

Ul. energetikov 242/39

52.0

60.4

S. Chalupku 313/14

41.6

57.4

Malonecpalská ul. 206/37

72.3

66.3

Mariánska ul. 554/19

81.4

69.2

Rastislavova 416/4

68.7

65.3

P. J. Šafárika 3

73.5

66.6

Ďalej informovala o predpokladaných výkonoch pedagogických zamestnancov škôl
a ŠZ na školský rok 2013/2014. Všetky základné školy v meste Prievidza zaznamenávajú
pokles počtu žiakov. Predpokladané zmeny vo financovaní škôl a ŠZ ovplyvnia prevádzku
škôl, neustále je preto potrebné vykonávať racionalizačné opatrenia zamerané na úsporu
finančných prostriedkov, samospráva nebude mať prostriedky na dofinancovávanie škôl a ŠZ.

K bodu č. 5
Členovia MsŠR nemali žiadne podnety do bodu rôzne.

K bodu č. 6
Členovia MsŠR nemali žiadne diskusné príspevky.

K bodu č. 7
Predseda MsŠR Ing. Polerecký poďakoval prítomným účasť, všetkým prítomným
zaželal úspešné ukončenie školského roka a príjemné prežitie leta.

Uznesenie
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 19.06.2013
I.

Mestská školská rada berie na vedomie :

a) informácie odboru školstva a starostlivosti o občana,
b) informácie o výsledkoch T – 9/2013 a výkonoch pedagogických zamestnancov,
II.

Mestská školská rada ukladá :

predsedovi MsŠR zverejniť zápisnicu zo zasadnutia MsŠR.

Ing. Jozef Polerecký, v. r.
predseda MsŠR

Zapísala: Mgr. Beata Révayová
zapisovateľka MsŠR

V Prievidzi dňa 19.06.2013

