
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 

971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

Z á p i s n i c a  č. 4/2012 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   pondelok 10. septembra 2012 od 18.00 h do 19.15 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ L. Stančeka, I. obvod - Staré mesto, 971 01 Prievidza 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Anton 

Stratený, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Juraj Ohradzanský, Marta Jurčáková, Mgr. 

Mária Sedláková,PhD.,  Ing. arch. Marián Hlinka 

Neprítomní – ospravedlnení:   JUDr. Pavel Zajac, Katarína Vráblová  

Prizvaná : zástupkyňa riaditeľky  Eva Matiašková (za ospravedlnenú riaditeľku ZUŠ) 
 

Program:                             

1. Otvorenie 

2. Vyhlásenie štrajku na deň 13. 9. 2012 

3. Informácia o začatí školského roku 2012/2013 – stav žiakov, zamestnancov, 

    plánované aktivity na mesiace sept. – okt. 2012 

4. Uznesenie 

5. Záver 
 

K bodu 1.                                                                                                                      

Rokovanie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi (ďalej len RŠ) otvorila 

a viedla predsedníčka RŠ  H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných a ospravedlnila 

neprítomných. 

 

K bodu č.2 

Vyhlásenie štrajku na deň 13. 9. 2012 

Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku vyhlásil štrajk  na štvrtok 13. septembra 2012.   

Podpredseda RŠ a predseda odborovej organizácie pri ZUŠ LS Mgr. A. Stratený informoval 

o príprave a vyhlásení štrajku.  Členská schôdza ZO odborov pri   ZUŠ LS dňa 5.9.2012 

prijala uznesenie o súhlase so štrajkom. Všetci zamestnanci podporili štrajk a oznámili to  

zamestnávateľovi. Škola ako právny subjekt štrajk oznámila zriaďovateľovi školy a zverejnila 

ho na vstupe do budovy školy a vo svojich  priestoroch. Učitelia postupne  informovali 

a informujú žiakov, že sa dňa 13.9.2012 nebude konať vyučovanie. 

Zoznam štrajkujúcich bol vyhotovený a bude aktualizovaný  opätovne  vo štvrtok 13. 9. 2012.   

Bude založený  na ZUŠ LS. Oznámenie o konaní štrajku bolo doručené zriaďovateľovi 

(mestu Prievidza) a RŠ.  

 Na základe oznámenia o konaní  štrajku  H. Dadíková zvolala zasadanie RŠ. Upozornila 

členov RŠ - zamestnancov ZUŠ - na niektoré zákonné povinnosti súvisiace s konaním štrajku: 

 - ZUŠ LS je právny subjekt,  povinnosť voči zriaďovateľovi bola splnená, dňa 10.9. bolo 

doručené na mesto písomné oznámenie o účasti na štrajku s tým, že  škola bude 13.9.2012 

v čase od 6.00 – 18.00 h zatvorená;                                                                                                                                       

- na škole má pracovať štrajkový výbor (ďalej len ŠV) – bol zriadený;                                                                               

- ŠV  informuje priebežne vedenie školy o štrajkovej aktivite;                                                                          

- ŠV najmenej 3 dni pred konaním štrajku odovzdá menný zoznam s podpismi    

zamestnávateľovi (ZUŠ LS);                                                                                                                        

- ŠV podáva stručnú informáciu aj RŠ – bez zoznamu štrajkujúcich;                                                       

- v deň štrajku ŠV vyvesí na školu oznam o štrajku (povinnosť splnená už aj v čase konania 

RŠ);                                                                                                                                                 



- v deň štrajku jeho účastníci nevykonávajú prácu u zamestnávateľa;                                           

- v deň štrajku je na pracovisku od rána celý ŠV, potom sú na pracovisku jeho členovia podľa 

rozpisu do 18,00 h;                                                                                                                                   

- za deň štrajku nemajú   zamestnanci nárok na mzdu, nemôžu čerpať dovolenku ani náhradné 

voľno;                                                                                                                                                      

- zamestnancom, ktorí sa nezapoja do štrajku, zabezpečí zamestnávateľ náhradnú prácu doma 

alebo v škole;                                                                                                                                   

- v deň štrajku sa neprerušuje sociálne poistenie, prerušuje sa zdravotné poistenie (vykoná 

zamestnávateľ hromadne - odhlási zamestnancov a spätne ich prihlási) – zabezpečené;              

- štrajkujúci si musí do 8.10.2012 doplatiť zdravotné poistenie za   deň štrajku (škola 

zabezpečuje hromadne do poisťovne Oznámenie poistenca ako samoplatcu do 8 dní od 

štrajku, t.j. do 20.9.);                                                                                                                                       

- mesto sa ako zriaďovateľ škôl priamo informovalo  v zdravotných poisťovniach o spôsobe 

úhrady zdravotného poistenia, pričom v hotovosti nebudú možné platby (ZUŠ má bude 

realizovať platby PP na príslušné účty zdravotných poisťovní).  

Predseda odborovej organizácie pri ZUŠ LS informoval RŠ o plnení jednotlivých podmienok 

štrajku, ako ich ukladá zákon. Predsedníčka RŠ navrhla, aby bolo oznámenie o konaní štrajku 

zobraté na vedomie a vyslovená zo strany RŠ podpora zámeru, ktorý je cieľom štrajku – 

zvýšenie miezd v rezorte školstva  

K bodu č.3 

Informácia o začatí školského roku 2012/2013 – stav žiakov, zamestnancov, plánované 

aktivity na mesiace sept. – okt. 2012.  

Správu podala zástupkyňa riaditeľky E. Matiašková. K 5. 9. 2012 je prihlásených 794 žiakov. 

Oficiálne stavy žiakov budú vedieť k 15. 9. 2012, kedy sa robí zber údajov pre MŠaV SR. 

Zatiaľ sú kolísavé stavy žiakov. V súčasnosti sa robia rozvrhy hodín. Prihlásené sú aj deti  do 

dychového oddelenia. Nebrali sa deti na predmet Hra na gitaru v dostatočnom počte, pretože 

škole chýba učiteľ hry na gitaru.   Návrh na krátenie hodín žiakom spevu bol stiahnutý a žiaci 

tohto oddelenia majú plný počet vyučovacích hodín hneď po nástupe v novom školskom 

roku.  

Ing. Monika Budd sa zaujímala, ako je vyriešená predškolská príprava detí. Odpovedala E. 

Matiašková, že bola ponuka riaditeľkou školy o zníženie školného, no i napriek tomu sa počet 

tried nevytvoril. Do 15. septembra 2012 sa majú zástupcovia dvoch škôlok ešte vyjadriť, či sa 

bude vyučovanie v ich zariadení podľa záujmu konať, alebo z dôvodu zatiaľ nezníženého 

školného sa spolupráca zruší. 

Členovia rady sa všeobecne zaujímali o výsledky prijímacích skúšok a zápisu: o počty 

prihlásených a  prijatých žiakov do jednotlivých odborov a predmetov.  Zaujímalo ich či 

stúpli počty žiakov v dychovom a sláčikovom oddelení, pretože je to dôležité pre ďalšiu 

existenciu reprezentatívnych súborov školy. Zaujímalo ich, či je škola personálne pripravená 

na stále rastúci záujem o predmety: spev hra, na gitare, hra na bicie nástroje.  Predsedníčka 

RŠ sa informovala na plnenie niektorých zámerov z minulého roka a pripomenula, že 

výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2011/2012 sa budú predkladať v októbri do 

MsZ.  Podrobnejšie informácie o začatí školského roku 2012/2013 – stav prihlásených 

a prijatých žiakov, súborov, zamestnancov a vyťaženosť jednotlivých oddelení bude 

prerokovaný na najbližšom zasadnutí.  

 

K bodu č.4 - rôzne 

a) Predsedníčka RŠ navrhla zasadnutie RŠ na štvrtok 11.10.2012 o 16.30 h s tým, že týždeň 

pred konaním zasadania treba poslať správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch 

predchádzajúceho školského roka všetkým členom RŠ prostredníctvom e- mail pošty. 



b) Bola otvorená  nová predajňa hudobnín v blízkosti školy. Majiteľ prevádzky  p. Rybnikár  

súhlasí so zľavou pre žiakov ZUŠ LS, ktorí budú mať záujem o kúpu   hudobného nástroja. 

Odporučené je preukázať sa  najlepšie  žiackou knižkou a zľava im bude poskytnutá. Tieto 

vzájomné vzťahy treba ešte doriešiť dohodou. 

  

K bodu č.5  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 
 

K bodu č.6 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a za konštruktívny prístup k rokovaniu 

a rokovanie ukončila. 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

 

 

Zapísala: Ing. Janka Bieliková, zapisovateľka RŠ 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 10. 09. 2012 

  

I.  Rada školy  b e r i e    n a   v e d o m i e :  

    a) informáciu o konaní štrajku zamestnancov ZUŠ LS  dňa 13. 09. 2012 a plnení  

        podmienok  štrajku;  

   b)  informáciu o začatí školského roku 2012/2013; 

    c)  informáciu, že  najbližšie rokovanie zvolá predsedníčka  dňa 11.10.2012 (štvrtok)  

       o 16.30 h v priestoroch ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. 

 

I.  Rada školy  p o d p o r u j e   

    organizáciu štrajku na podporu zvýšenia miezd v rezorte školstva. 

 

III. Rada školy  ž i a d a   

a) správu o výchovno - vzdelávacich výsledkoch ZUŠ LS za školský rok 

2011/2012, ktorá bude predmetom rokovania a schvaľovania Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi dňa 30. októbra 2012,  predložiť na zasadanie RŠ 

11.10. a týždeň pred zasadaním formou e - mailu zaslať  členom RŠ na 

preštudovanie. 

b) písomne predložiť podrobné  informácie o začatí školského roku 2012/2013 – 

stav – počty prihlásených a prijatých žiakov, stav súborov, odborné 

zabezpečenie vyučovania a vyťaženosť jednotlivých oddelení .  

 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 17. 9. 2012                                           Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ                                           


