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          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 2017 
 

Rada školy zasadala  v roku 2017 celkom 3 krát. 
Zaoberala sa v priebehu roka  činnosťou školy, výchovno – vzdelávacím procesom, jej 
financovaním, personálnym obsadením, aktivitami, resp. organizovanými podujatiami a najmä 
priestorovo – technickým zabezpečením. Volila dvakrát aj nové zloženie rady  (dňa 07.03.2017, 
nakoľko MsZ v Prievidzi delegovalo za zamestnávateľa uznesením zo dňa 27.6.2016 novú členku 
rady školy za zriaďovateľa Mgr. Beatu Révayovú, pričom pre neúčasť niektorých členov do 
konca roku 2016 sa voľby neuskutočnili  a pedagogickí zamestnanci ZUŠ LS si zvolili 11.10.2017 
za zástupcu v rade školy Mgr. Luciu Vrtielovú za odchádzajúcu Mgr. Alenu Včelíkovú, preto boli 
voľby v zmysle štatútu vykonané aj dňa 23.10.2017 ). Pozornosť venovala rada školy osobitne 
investičným akciám smerovaným k zlepšeniu materiálno – technickej základne školy a jej 
priestorovým podmienkam. 
  
1. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 07. 03. 2017 
Počas rokovania rada školy :  
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 2016, 
 c)  Informáciu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ       
      L.Stančeka za  I. polrok šk. ruku 2016/2017, 
d) informácie o adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS, 
e) prípravu podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka 2016/2017, 
f) informáciu o aktivitách súvisiacich s bezpečnosťou žiakov ZUŠ na Rastislavovej ulici, 
g) informáciu predsedu ZR o návrhu zmien Stanov ZR a o novej e – mail adrese pre potreby 
rodičov a prípadne aj členov RŠ; 
B)   odporučila zriaďovateľovi: 
prehodnotiť  spôsob a termín odovzdávania ocenení Prievidzský anjel s tým, aby nebolo 
súčasťou  novoročného koncertu; 
C)  zvolila : 
 Helenu Dadíkovú za predsedníčku RŠ, Mgr. Petra Kršku za podpredsedu    RŠ 
 Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku  RŠ 
D)  odporučila riaditeľovi školy  
vypracovať zoznam požiadaviek na finančné krytie z rozpočtu mesta na zapracovanie do I. 
rozpočtovej úpravy. 
 

2. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 13. 06. 2017 
Počas rokovania rada školy :  
A) zobrala na vedomie : 
b) výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2017/2018, 
c) informáciu o stave rekonštrukcie budov školy, 
d)  informáciu o príprave nového školského roku a jesenných akcií; 

 B)  odporučila riaditeľovi školy :  
vypracovať zoznam požiadaviek na finančné krytie rekonštrukcií, opráv a aktuálnych potrieb 
školy z rozpočtu mesta na zapracovanie do II. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017; 
C) požiadala zriaďovateľa : 
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a) riešiť financovanie nutnej rekonštrukcie koncertnej sály podľa predložených požiadaviek 
( podlahy, obklady, resp. úprava stien, riešenie zvýšenia pódia, ozvučenie) 

b)  zabezpečiť výmenu okien na pavilóne „A“ v roku 2017 z dôvodu havarijného stavu. 
  

3. zasadnutie  Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa  23.10. 2017 
 Počas rokovania rada školy : 
A) zobrala  na vedomie : 
a) výsledky voľby člena RŠ za pedagogických zamestnancov s tým, že  

po Mgr. Alene Včelíkovej sa členkou RŠ ZUŠ LS stala dňom 11.10.2017  
VO ZUŠ LS uč. Mgr. Lucia Vrtelová, 

 b)   vyhodnotenie uznesení za roky 2015,2016 a 2017, 
b) informáciu o stave rekonštrukcie budov školy a prácach v okolí školy, 
c) informáciu o príprave rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020; 

 B) odporučila riaditeľovi  školy : 
žiadať zriaďovateľa o dofinancovanie aktuálnych potrieb školy z rozpočtu mesta v roku 2017:  
a) úpravu koncertnej sály v rozsahu na základe prebiehajúceho prieskumu trhu,   
b)  podstienku pri budove „A“ pavilónu v rozsahu na základe už uskutočneného prieskumu trhu. 
 C) zvolila : 
Helenu Dadíkovú za predsedníčku RŠ, Mgr. Petra Kršku za podpredsedu RŠ 
Ing. Janu Mihálovú. za zapisovateľku RŠ 
D) prerokovala   
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v 
Prievidzi za školský rok 2016/2017  
E) odporučila zriaďovateľovi  školy 
a) schváliť rozpočet ZUŠ LS na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 v predloženom znení, 
b) zabezpečiť v rozpočte mesta na rok 2018 finančné krytie na výmenu okien v pavilóne „A“  
F) uložila :  
Mgr. Petrovi Krškovi predložiť písomný návrh zmien Štatútu RŠ pri ZUŠ LS. 
  
Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2017       1.        2.        3.                             SPOLU v %      
Helena Dadíková                                                        x         x          x                              100% účasť 
Ing. Monika Budd                                                       0         x          x                              66,7% účasť 
Katarína Čičmancová                                                 x         0          x                              66,7% účasť 
Branislav Daubner                                                      x         x          x                             100% účasť 
Stanislav Granec                                                         0         x          x                             100% účasť 
Ing. Jana Mihálová                                                     x         0          x                             66,7% účasť 
Ing. Beata Révayová                                                  x         x          x                             100% účasť 
Mgr. Alena Včelíková  (do 11.10.2017)                  0        x          -                                 50% účasť     
Katarína Vráblová                                                      x         x          x                              100% účasť 
Mgr. Lucia Vrtelová     (od 11.10.2017)                  -          -          x                             100% účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                        x         x          x                              100% účasť 
  
Rada školy pracovala v roku 2017 systematicky a plnila poslanie, ktoré jej ukladá zákon.  
  
 
                                                                                               Vypracovala a predkladá :   
                                                                                               Helena Dadíková, predsedníčka rady školy 
V Prievidzi 20. februára 2018  


