
Z á p i s n i c a
zo  zasadnutia Mestskej školskej rady

( ďalej MsŠR )  v Prievidzi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dátum konania: 30. 03. 2011

Prítomní:  Členovia MsŠR a hostia
                (viď prezenčnú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice)

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie štatútu
3. Prerokovanie výročnej správy
4. Prerokovanie plánu zasadnutí
5. Rôzne
6.   Diskusia

K bodu 1: Zasadnutie MsŠR otvoril predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Privítal  prítomných
členov MsŠR, zástupcov odboru školstva Ing.  Milana Rybanského a  Mgr.  Annu Aradyovú.
Prítomným zástupcom pedagogickej obce zablahoželal ku Dňu učiteľov.

  Úvod rokovania prišla pozdraviť viceprimátorka mesta pani E. Dadíková.
- Informovala  prítomných  o pripravovanom  príkaznom  liste  primátorky  mesta,  ktorý  sa

dotýka pohybu zamestnancov. 
- Apelovala  na  riadiacich  zamestnancov  škôl  a školských  zariadení,  aby  prijali  opatrenia

smerujúce k šetreniu vo všetkých sférach.
- Vyzdvihla  význam rád škôl  a   apelovala  na  potrebu ich neformálnosti,  aby plnili  svoje

skutočné poslanie.
- Informovala o schválení Dodatku č. 1 k VZN mesta  Prievidza č. 111/ 2011, ktorý bol deň

pred zasadnutím MsŠR schválený na MsZ .
- Poskytla informáciu o pripravovaných aktivitách, do ktorých mesto plánuje zapojiť  školy.

Ing. Rybanský poskytol doplňujúcu informáciu k školským radám. 
- Na  poradách  s  riaditeľmi  škôl  upozorňujú  zamestnanci  odboru  školstva  na  potrebu

konzultovať  dôležité dokumenty s radou školy v súlade s platnou legislatívou.
- Zamestnanci  odboru  školstva  podľa  potreby  iniciujú  stretnutia  s predsedami  rád  škôl

napríklad pred výberovými konaniami na oboznámenie s platnou legislatívou. 
Viceprimátorka mesta na záver svojho vystúpenia spomenula aktualizáciu  koncepcie školstva
a vyzvala  pedagogickú  obec  na  pripomienky,  návrhy  a  konkrétne  podnety  (do  konca  júna),
ktorými  môže  prispieť  k  vytvoreniu  dokumentu  pre  ďalšie  smerovanie  školstva  v  meste
Prievidza.

K bodu  2:   Ing.  Polerecký  v súlade  s Uznesením  MsŠR  zo  dňa  03.02.2011  informoval
o doplnení  a zaktualizovaní  schváleného  Návrhu  Štatútu  MsŠR  na  webovej  stránke  mesta.
Nakoľko  neboli  zo  strany  členov  MsŠR  žiadne  pripomienky  k uskutočnenej  aktualizácii
dokumentu, navrhol schváliť aktualizáciu Štatútu MsŠR s dátumom k 30.03.2011.



K bodu 3:  Predseda MsŠR Ing. Polerecký vypracoval a predložil rade na prerokovanie Výročnú
správu MsŠR za rok 2010. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.

K bodu 4:  Ing. Polerecký predložil na prerokovanie plán zasadnutí MsŠR. Aktuálne termíny
zasadnutí  MsŠR budú uvedené v pozvánkach na jednotlivé zasadnutia.  K navrhnutému plánu
neboli žiadne pripomienky. 

K bodu 5:  Ing. Rybanský poskytol informáciu o zápise detí do MŠ, ktorý prebehol v termíne od
15.2. do 15.3.2011. Poukázal na nárast zapísaných detí, čo je pozitívny signál, ktorý zároveň
ovplyvní nárast výkonov. Doteraz platná koncepcia bola dobre nastavená, priestory na zapísaný
väčší počet detí do materských škôl mestu nechýbajú.
     Ďalej informoval o posune termínu pripravovaného podujatia Deň Zeme, nakoľko kolidoval
s Veľkonočnými sviatkami  a o pripravovanej 1. úprave rozpočtu mesta, ktorá by na základe
požiadaviek odboru školstva pomohla zabezpečiť aspoň  začiatok školského roka.

     Mgr. Aradyová doplnila údaje o zapísaných deťoch do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prievidza. Do MŠ bolo zapísaných 384 detí, celkový počet detí v MŠ k 1. 9. 2012 by mal
byť 1161 detí v  55 triedach. 

     Ing. Polerecký – dal  na zváženie termín, kedy by sa malo uskutočniť  zasadnutie MsŠR
s predsedami rád škôl a školských zariadení.

K bodu 6: Ing. Rybanský sa vyjadril k termínu, kedy by sa malo uskutočniť zasadnutie MsŠR
s predsedami  rád  škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta.  Vzhľadom
k dôležitosti  prípravy  nového  školského  roka  je  vhodným  termínom  koniec  mája,  prípadne
začiatok júna.

Mgr.  Porubcová  sa  vyjadrila  k fungovaniu  rady  školy  na  ZŠ  Mariánska  ul.,  kde  je
riaditeľkou. Rada školy je funkčná, postupuje presne v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko je
však  zloženie  rád  škôl  (vo  všeobecnosti)  rôznorodé  je  potrebné  z tohto  dôvodu  poskytnúť
predsedom rád  škôl  z času  na  čas  metodické  usmernenie.  Súhlasila  s navrhnutým termínom
plánovaného zasadnutia MsŠR s predsedami rád škôl a školských zariadení v mesiaci jún.

Ďalej navrhla aby sa jednotlivé požiadavky škôl a školských zariadení ( napr. požiadavky
na údržbu – kosenie.. a pod., neriešili individuálne cez poslancov zastúpených v jednotlivých
radách škôl,  ale aby sa požiadavky nadnášali spoločne na MsZ.

Ing.  Rybanský  vyjadril  súhlas  s tým,  že  požiadavky  je  potrebné  riešiť  systematicky.
Jedinou cestou sú  dostatočné  finančné prostriedky vyčlenené pre školstvo v rozpočte mesta.

Ing. Eva Višňovská sa  vyjadrila k fungovaniu rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka
v Prievidzi. Rada školy na čele s predsedníčkou p. Višňovskou si je vedomá poslania rady školy
a v zmysle platnej legislatívy tento cieľ budú počas funkčného obdobia napĺňať.



UZNESENIE
zo zasadnutia MsŠR zo dňa 30. 03. 2011

Mestská školská rada 
I. Prerokovala:

1.   Výročnú správu za rok 2010.
2. Plán zasadnutí MsŠR pre kalendárny rok 2011.

II.  Schvaľuje:
1. Aktualizáciu Štatútu MsŠR k 31.03.2011.

III. Berie na vedomie:
1. Informáciu   vedúceho  odboru  školstva  o zápise  detí  do  materských  škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

IV. Ukladá:
1. Zverejniť Štatút MsŠR v úplnom znení na webovej stránke mesta.
2. V spolupráci s OŠ MsÚ v Prievidzi zvolať spoločné zasadnutie MsŠR  s predsedami rád

škôl a školských zariadení začiatkom júna 2011.

V Prievidzi 04.04.2011
Zapísala: Mgr. Alena Laufová                                        Ing. Jozef Polerecký
     Zapisovateľka MsŠR                                            predseda Mestskej školskej rady



     


