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

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

Dátum konania: 07. 06. 2011 
 
 
Prítomní:  členovia MsŠR, predsedovia rád škôl pri ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ, zástupcovia odboru 
školstva a starostlivosti o občana (viď prezenčnú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice). 
 
 
Program 
 
1. Otvorenie 
2. Materiály odboru školstva: 
    - Dodatok č.4 k VZN o určení príspevku od zákonných zástupcov č. 96/2008 
    - informácia o zrušení ŠSZČ pri ZŠ Malonecpalská ul. v Prievidzi 
    - informácia o žiadostiach  škôl o zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
    - plány výkonov na školský rok 2011/2012 
3. Metodické  usmernenie predsedov rád škôl 
4. Rôzne  
5. Diskusia 
6. Záver 
 
 
 
K bodu 1: Zasadnutie MsŠR otvoril predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Privítal  prítomných 
členov MsŠR, predsedov rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, zástupcov odboru školstva Mgr. Vlastu Miklasovú a  Mgr. Annu Aradyovú.   

● Informoval o počte prítomných členov MsŠR - jeden člen sa ospravedlnil – uznášania 
schopná MsŠR 

● oboznámil prítomných s programom zasadnutia 
● informoval o splnení IV. bodu uznesenia MsŠR zo dňa 30.3.2011, ktoré ukladalo: 

  
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. 
 
 
K bodu 2/ Mgr. Vlasta Miklasová  
pozdravila prítomných a predstavila svoju osobu v pozícii vedúcej Odboru školstva 
a starostlivosti o občana. Informovala o prerokovaných materiáloch z posledného zasadnutia 
MsZ, ktoré súviseli so školstvom: 

 Návrh dodatku č. 4, VZN mesta Prievidza 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; 



 Návrh - Zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, 
Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza; 

 Žiadosť Piaristickej spojenej školy F. Hanáka o súhlas mesta o zaradenie Piaristickej      
materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR; 

 Žiadosť o súhlas mesta na zaradenie Súkromného centra voľného času, Ul. Ľ. Ondrejova,      
do siete škôl a školských zariadení v SR;  

  Žiadosť o súhlas mesta na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Ul.  Ľ. Ondrejova, do       
siete škôl a školských zariadení v SR; 

 Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku Nitra o prenájom priestorov v MŠ na Ul. Š. 
Závodníka v Prievidzi; 

 Žiadosť Združenia prirodzeného života a výchovy Ľalia Prievidza o prenájom priestorov 
      v MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi; 
 
      Mgr. Anna Aradyová 
 informovala o plánovaných výkonoch pre školský rok 2011/2012; 

 
K bodu 3:  Ing. Polerecký  

 poďakoval prítomným predsedom jednotlivých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Prievidza za účasť na zasadnutí MsŠR;  

 upozornil na platnú legislatívu, s ktorou je potrebné sa oboznámiť; 
 odkázal na webovú stránku mesta - sekciu školstvo - MsŠR; 
 ponúkol spoluprácu - aj elektronickou formou; 
 navrhol realizovať minimálne jedno spoločné stretnutie počas kalendárneho roka; 

 
K bodu 4:  Rôzne 

 Vyjadrenie MsŠR k žiadosti Mgr. Vladimíra Bálinta o zaradenie do siete škôl a 
školských zariadení: a) Súkromného centra voľného času, Ul. Ľ. Ondrejova 

          b) Súkromnej školskej jedálne, Ul.  Ľ. Ondrejova 
 

      K bodu a)  MsŠR hlasovala proti – jednohlasne vyjadrila nesúhlas so zaradením Súkromného 
centra voľného času, Ul. Ľ. Ondrejova do siete škôl a školských zariadení v SR. 

 
 K bodu b) MsŠR hlasovala za – jednohlasne vyjadrila súhlas so zaradením Súkromnej 

školskej jedálne, Ul. Ľ. Ondrejova do siete škôl a školských zariadení v SR. 
 
K bodu 5: Diskusia 

 Mgr. Miklasová informovala o výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy a 
školského zariadenia, ktoré sa uskutočnia na ZŠ Ul. Energetikov a v CVČ Spektrum na 
Novackého ul. – termín podávania žiadostí je do piatku, t.j. do 9.6.2011. 
Informovala o zmenách v organizačnej štruktúre MsÚ a o stagnujúcich riešeniach v 
oblasti majetku MŠ v dôsledku dlhodobej PN odborného zamestnanca OŠ a starostlivosti 
o občana. 

      
 Mgr. Gombarčíková  - členka MsŠR ponúkla  niekoľko, aj negatívnych postrehov z osláv 

MDD na plážovom kúpalisku. Organizátori by sa v budúcnosti mali vyhnúť podceneniu 
niektorých organizačných zabezpečení, nakoľko pri takom množstve detí bolo prostredie 
stresujúce najmä pre pedagógov, ktorí zodpovedali za bezpečnosť detí. 

       
 
 



 
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia MsŠR zo dňa 7. 6. 2011 

 
Mestská školská rada  
I. Prerokovala a vyjdrila: 

a) súhlasné stanovisko  k  žiadosti  Mgr. Vladimíra Bálinta o  zaradenie  Súkromnej    
      školskej jedálne, Ul.  Ľ. Ondrejova do siete škôl a  školských zariadení SR; 
b) nesúhlasné stanovisko k  žiadosti Mgr. Vladimíra Bálinta o zaradenie        

Súkromného centra voľného času, Ul. Ľ. Ondrejova  do siete škôl a  školských 
zariadení SR 

 
II.  Berie na vedomie: 

1. Informáciu  o prerokovaných materiáloch z. MsZ 
2. Informáciu Mgr. Aradyovej o plánovaných výkonoch na šk. rok 2011/2012 

 
III.Ukladá:  

1. Uskutočniť minimálne raz v kalendárnom roku  uskutočniť zasadnutie MsŠR spolu s   
predsedami rád škôl 

 
 
 
 
 
 
 
V Prievidzi 13.06.2011 
Zapísala: Mgr. Alena Laufová,                                                     Ing. Jozef Polerecký 
     zapisovateľka MsŠR                                                      predseda Mestskej školskej rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 


