
          Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 
971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 

Správa o činnosti rady školy za rok 2016 
 

Rada školy zasadala  v priebehu roka celkom 4 krát. 
Zaoberala sa v priebehu r  činnosťou školy, výchovno – vzdelávacím procesom, jej 
financovaním, personálnym obsadením, aktivitami, resp. organizovanými podujatiami a najmä 
priestorovo – technickým zabezpečením. Volila aj nové zloženie rady na ďalšie funkčné obdobie 
od roku 2016. 
 
1. zasadnutie  17. februára 2016   
Rada školy počas rokovania :   
A) zobrala na vedomie :   
 a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2015   
 b) Výsledky za I. polrok škol. roka 2015/2016 
 c) Informáciu o materiálnom zabezpečení pre spev. zbory 
 d) Informáciu o príprave podujatí v II. polroku škol. roka  2015/2016 
B) požiadala riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Kršku 
aby sústavne iniciovali na Odbore  územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a 
životného prostredia MsÚ v Prievidzi uskutočnenie plánovaných investičných akcií tak, aby boli 
zrealizované ešte v  kalendárnom roku 2016 
C) požiadala  predsedníčku RŠ  
zabezpečiť zaslanie pokynov k vykonaniu volieb do rady školy z OŠaSoO MsÚ v Prievidzi 
 
2. zasadnutie   20. apríla 2016   
Rada školy v rámci schváleného programu ustanovujúceho zasadnutia pre nové funkčné 
obdobie:   
A) zobrala na vedomie :   
 a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2016   
b) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2015 
c) Výsledky hospodárenia ZUŠ LS v Prievidzi za kalendárny rok 2015 
 d) Informáciu o príprave školských a mimoškolských aktivít ZUŠ do 30.06.2016  
 B) vykonala voľby a zvolila :  
a) Helenu Dadíkovú za predsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 20.04.2016 
počtom hlasov „9 za“ z 10 prítomných;  
b) Mgr. Petra Krška za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 20.04.2016 
počtom hlasov „7 za“ z 10 prítomných;  
c) Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 20.04.2016 
počtom hlasov 9 za z 10 prítomných. 
C) schválila  
a)nomináciu do mestskej školskej rady takto : 
Mgr. art. Anton Bakyta, Helena Dadíková, Branislav Daubner  
b)zmenu Štatútu rady školy v článku IX. vypustenie ods.6 a následné prečíslovanie článku IX.  
s účinnosťou od 20.04.2016; 
D) požiadala riaditeľa ZUŠ LS  



o prípravu  projektu  galérie pre potreby ZUŠ a mesta Prievidza vrátane požiadavky financovania 
tohto zámeru. 

E) požiadala riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Krška 
pripraviť zoznam inventáru ( hudobných nástrojov) pre potreby školy  ako podklad na 
požiadavku rozpočtu na rok 2017. 
 

3. zasadnutie   28. júna 2016   
Rada v rámci schváleného programu prijala uznesenia: 
A) zobrala na vedomie : 
 a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2016   
b) Správu o výsledkoch zápisu a prijímacích skúšok pre rok 2016/2017 
c) Informáciu o príprave rekonštrukcie hlavnej budovy školy a adaptácie nového pavilónu, 
pričom riaditeľ ZUŠ informoval o rekonštrukcii budovy : do súťaže sa prihlásili 3 firmy.   
K stavebným prácam bol potrebný súhlas od vlastníkov susediacich nehnuteľností. 
 d) Informácie o príprave nového školského roku a jesenných akcií 
B) požiadala  riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Krška 
pripraviť zoznam inventáru ( hudobných nástrojov) pre potreby školy  ako podklad na 
požiadavku do rozpočtu mesta na roky 2017, 2018, 2019 a vypracovať aj celkovú požiadavku na 
rozpočet školy. 
T. do 15.08.2016 
 

4. zasadnutie 13. októbra 2016 
 Rada školy prerokovala a prijala uznesenia rôzneho zamerania : 
A) zobrala na vedomie  
a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2016  
b) Návrh rozpočtu ZUŠ LS na roky 2017 - 2019  
b) Informácie o adaptačných prácach v novozriadených priestoroch ZUŠ LS 
c) Informácie o príprave podujatí ZUŠ LS na  október  2016 – január/marec 2017 
d) Informáciu o príprave a organizovaní výtvarnej prehliadky „Prievidza kreslí a maľuje“, keď 
vedenie školy a Výtvarný odbor ZUŠ LS prijali výzvu primátorky mesta ako štatutárneho orgánu 
zriaďovateľa na spoluprácu pri organizovaní výtvarnej prehliadky, ktorú vyhlásilo mesto 
Prievidza pri príležitosti udelenia titulu Najkrajšie mesto 2016. Pracovný návrh prehliadky je  
„Prievidza kreslí a maľuje“. Prípravná pracovná skupina ( H. Dadíková, Mgr, O.Cipov, Mgr. A. 
Včelíková ) navrhli   koncepciu prehliadky,  kritériá hodnotenia a financovanie nákladov na 
organizovanie prehliadky a výstavy. Prehliadka bola  vyhlásená a  trvať bude do 28. februára 
2017. Počas mesiaca marca  2017 sa uskutoční zasadnutie odbornej poroty,  hodnotenie 
odovzdaných prác, príprava výstavy, odoslané budú pozvánky, bude zabezpečená propagácia 
výstavy a zostavený bude katalóg. Následne sa  štvrtok 30.marca 2017 o 16.30 h  uskutoční 
vernisáž výstavy v priestoroch galérie „Art point“ s tým, že výstava potrvá do 18. apríla 2017.  
Súčasťou vernisáže bude program žiakov HO a LDO ZUŠ LS a odovzdanie ocenení za najlepšie 
práce v jednotlivých kategóriách a udelenie hlavnej ceny. 
 B) prerokovala 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v 
Prievidzi za školský rok 2015/2016 
C) odporučila zriaďovateľovi 
Schváliť rozpočet ZUŠ LS na rok  2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 tak, ako bol predložený 
na prerokovanie RŠ a doručený OŠaSoO MsÚ v určenom termíne. 



D) požiadala zriaďovateľa 
 v záujme ochrany zdravia a života žiakov ZUŠ LS bezodkladne riešiť vybudovanie  
 prechodu pre chodcov v mieste medzi hlavnou budovou ZUŠ LS a vstupom do nádvoria     
 pavilónu „A“ na Rastislavovej ul., v ktorom sa nachádzajú triedy VO a LDO. 
E) odporučila Združeniu rodičov pri ZUŠ LS 
  aby vystúpilo s požiadavkou na vybudovanie priechodu pre chodcov  medzi hlavnou  
  budovou ZUŠ LS a „pavilónom A“ na Rastislavovej ul. na MsZ konanom dňa 3.10.2016. 
F) požiadala pedagógov VO   
 aby pripravili alternatívne návrhy riešenia výstavných priestorov pre potreby VO ZUŠ LS aj 
s predbežným návrhom na finančné zabezpečenie realizácie. 
  
Z uvedených uznesení vyplýva, že rada pracovala a prijímala  rozhodnutia a odporúčania 
s prihliadnutím na obsah činnosti a potreby školy. 
 
Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2016       1.        2.        3.       4 .                     SPOLU v %      
Helena Dadíková                                                         x         x          x        x                     100 % účasť 
Branislav Daubner ( od 20.04.2016)                                   x         x         x                     100 % účasť 
 Mgr. Peter Krško                                                        x         x          x         x                    100 % účasť 
Katarína Čičmancová ( od 27.6.2016)                                            0         0                         0% účasť 
Ing. Janka Bieliková (do 27.06.2016)                      x          x                                          100% účasť  
Ing. Monika Budd                                                       0          x         x         x                      75% účasť 
Stanislav Granec                                                         x          x         x         x                   100% účasť 
Ing. arch.  Marián Hlinka (do 20.04.2016)             0         0                                               0% účasť 
Július Urík  (do 27.06.2016)                                      0         0                                               0% účasť 
Ing. Jana Mihálová                                                      x         x         x         0                      75% účasť 
 Mgr. Nina Melišková  (do 20.04.2016)                  x         x                                           100% účasť 
Ing. Beata Révayová  ( od 27.6.2016)                                                       x                    100% účasť 
Mgr. Alena Včelíková ( od 20.04.2016)                              x         x         x                    100% účasť       
Katarína Vráblová                                                       x          x         x         x                    100% účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                         0         x         x         x                       75% účasť 
  
Rada školy pracovala v roku 2016 systematicky a plnila poslanie, ktoré jej ukladá zákon.  
V   roku 2016 sa zmenilo zloženie rady školy. Na jar sa konali nové voľby do rád škôl po skončení 
ich zákonného 4 ročného funkčného obdobia, pričom si rodičia volili zástupcov rodičov 
a zamestnanci škôl a školských zariadení zástupcov  pedagogickcých a nepedagogických 
zamestnancov. Pri voľbách došlo k dvom zmenám v Rade školy pri ZUš LS – za rodičov bol 
zvolený predseda ZR Branislav Daubner  ( vymenil Ing. arch. M. Hlinku ) a za pedagogických 
zamestnancov Mgr. Alena Včelíková, ktorá nahradila Mgr. Ninu Meliškovú. Mestským 
zastupiteľstvom  v Prievidzi boli dňa 27.06. 2016   vykonané zmeny v radách škôl v meste 
Prievidza – delegovaných členov za mesto. Do ZUŠ LS bola zvolená Ing. Beata Revayová, 
metodička Odboru školstva a SoO MsÚ ( kooptácia za Ing. Janku Bielikovú ) a Katarína  
Čičmancová, poslankyňa MsZ ( kooptácia za Júliusa Uríka).   
 
 
 
                                                                                                            Vypracovala a predkladá :   
V Prievidzi  23. februára 2017                                          Helena Dadíková, predsedníčka rady školy  


