ZÁPIS a ODPORÚČANIA

z rokovania pracovnej skupiny k racionalizácii škôl
konaného dňa 19.02.2015 v zasadačke prednostu MsÚ v Prievidzi
Na úvod rokovania privítala H. Dadíková, predsedníčka KŠaK pri MsZ v Prievidzi
prítomných a ospravedlnila neprítomných členov pracovnej skupiny.
( Ospravedlnení : PaedDr. E. Porubcová, Ing. J. Polerecký, Mgr. I. Kováčiková, Ing.
G.Petrúšková a Mgr. B.Révayová )
H. Dadíková informovala o stanoviskách, ktoré k predloženému Monitoringu škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza spracovali po prvom stretnutí do
termínu 12.2.2015 niektorí z členov pracovnej skupiny.
Názory na racionalizáciu
a informácia o jej príprave vyvolali mnohé reakcie rodičov,
pedagogických
i nepedagogických zamestnancov. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR pripravuje
novelizáciu pravidiel financovania škôl a preto nie je jasné v tomto čase financovanie
školstva, je vhodné niektoré navrhované kroky racionalizácie zredukovať. Preto pripravili pod
gesciou zástupcu primátorky JUDr. Ing. Ľ. Maxinu, PhD. spolu s ved. odboru školstva Mgr.
V. Miklasovou výstupy a odporúčania, ktoré predložila na diskusiu prítomným členom
pracovnej skupiny.
JUDr. Ing. Ľ.Maxina doplnil informácie o problematiku financovania z rozpočtových
a mimorozpočtových zdrojov, stanovenie priorít a rozšíriť okruh záujmu pri príprave
racionalizácie aj o kontrolnú činnosť vo vzťahu k subjektom, ktorých zriaďovateľom nie je
mesto, ale sú napojené na jeho rozpočet.
Jednotliví členovia pracovnej skupiny prezentovali svoje názory, v zásade sa stotožnili
s návrhmi a odporúčaniami a v závere rokovania prijali spoločne hlasovaním ( jednohlasne )
tieto odporúčania :
A) Komisia neodporúča primátorke mesta:
Ku dňu k 01.09.2015 znižovať počty ZŠ a MŠ vzhľadom na prípravu novelizácie pravidiel
financovania škôl a udržania dostupnosti školských zariadení pre obyvateľov mesta (v súlade
s návrhom uvedeným ako 2. alternatíva
Monitoringu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, Príloha č.3, bod 3.2, s.38).
B) Komisia odporúča primátorke mesta:
1. Naďalej priebežne z rozpočtu mesta každoročne dofinancovať prevádzku škôl a školských
zariadení prednostne pre inými investičnými a rozvojovým aktivitami mesta Prievidza.
2. Uložiť riaditeľom MŠ a ZŠ prijať do 30.06.2015 racionalizačné opatrenia patriace do ich
kompetencie.
3. Pri vynakladaní výdavkov na prevádzku, údržbu a investície do MŠ uprednostniť
mimorozpočtové zdroje, najmä finančné prostriedky z nenávratných finančných zdrojov
(EÚ projekty).
4. Uprednostniť v celom rozpočtovom procese mesta také postupy, aby sa uprednostnilo
vynakladanie výdavkov na údržbu, opravy a havárie na školské zariadenia zabezpečujúce
pre obyvateľov mesta povinnú školskú dochádzku.

5. Koncentrovať a kumulovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby sa uvoľňovali v budovách
ZŠ ucelené celky, resp. pavilóny.
6. V ZŠ Rastislavova vykonať priestorovú racionalizáciu k 01.09.2015 ( resp. 30.06.2015)
tak, aby sa uvoľnil jeden pavilón pre potreby ZUŠ LS.
7. Pre ZŠ Energetikov pripraviť do 30.09.2015 štúdiu na riešenie prípadnej relokácie MŠ
(priestorové, technické, materiálové podmienky a ich nákladovosť pri zohľadnení potrieb
MŠ v súlade s legislatívou pre tento typ predškolských zariadení ).
8. V ZŠ Šafárika vykonať k 01.09.2015, resp. 30.06.2015 priestorovú racionalizáciu tak,
aby sa uvoľnil jeden pavilón pre možnosti využitia na iné účely ( napr. sociálne).
9. Zverejniť Monitoring škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza ( aj s odporúčaniami pracovnej komisie z rokovania dňa 19.02.2015 ).
10. Vydať príkaz hlavnej kontrolórke mesta na kontrolu použitia dotácií subjektov,
naviazaných na rozpočet mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
( súkromné a cirkevné školstvo a školské zariadenia ).
C) Komisia odporúča primátorke mesta uložiť Odboru školstva a SoO MsÚ v Prievidzi:
v lehote do 30.04.2015:
1.

2.

Vypracovať alternatívny návrh nového modelu riadenia MŠ, s cieľom znížiť od
01.09.2016 počet riadiacich pracovníkov kumuláciou manažérskych činností pre potreby
MŠ ( napr. 1 riaditeľ pre MŠ v jednotlivých častiach mesta ).
Vypracovať návrh metodiky k zápisu žiakov do 1. tried ZŠ (využiteľnosť tried pri
zohľadnení určeného počtu žiakov ).

Záver :
Vzhľadom na navrhované odporúčania ukončiť 19.02.2015 činnosť komisie na
racionalizáciu siete ZŠ a MŠ z dôvodu naplnenia účelu, pre ktorý bola ustanovená.
Zapísala : H. Dadíková, 19.02.2015

