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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY V PREŠOVE 
konanej dňa 16. júna  2016  

 

Prítomní: 9 členovia 

Ospravedlnení: pp. Kohániová, Kozelová 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Informácie o voľbách do RŠ a doplnenie členov do OŠR  
3. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a šk. zariadenia na rok 2016  
4. Návrh organizačného zabezpečenia šk. roka 2016/2017 v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej 
    pôsobnosti mesta Prešov  
5. Žiadosti o súhlasy k zaradeniu škôl a ŠZ do siete škôl s ŠZ SR - informácia  
6. Rôzne, diskusia.  
7. Uznesenie, záver  
 

Priebeh  zasadnutia : 

1. Zasadnutie Obecnej školskej rady otvorila a prítomných privítala predsedníčka OŠR 
Mgr. Beáta Ivanová a  oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 

2.  Predsedníčka  predstavila nových členov OŠR - PaedDr. Jozefa Muránskeho,    
            Mgr. Danielu Lenkovú, ktorí boli delegovaní za zriaďovateľa a Mgr. Zuzanu  
            Ondrejčákovú ako členku za rodičov. Informovala o priebehu volieb do RŠ na území 
            mesta Prešov.                                                               

3. PaedDr. Jozef Muránsky veľmi podrobne informoval prítomných o rozpočte pre školy 
a školské zariadenia na rok 2016 na úseku originálnych a prenesených kompetencií. 
Svojím príspevkom vyvolal diskusiu, do ktorej sa zapojili p. Ondrejčáková, p. 
Kakaščík a pani Lenková, ktorá podrobne vysvetlila situáciu pri financovaní 
materských škôl, ponúkla niekoľko zaujímavých pohľadov na danú problematiku.  

 
4.  PaedDr. Jozef Muránsky informoval o návrhu organizačného zabezpečenia šk. roka 

2016/2017 v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, pričom 
skonštatoval, že údaje sú veľmi informatívne, pretože presnými číslami bude odbor 
školstva disponovať až k 15. 9. 2016. Mgr. Lenková skonštatovala skutočnosť, že 
v budúcom školskom roku bude prešovské školy navštevovať vyšší počet žiakov pri 
optimálnejšom naplnení tried. PaedDr. Jozef Muránsky ďalej informoval o zámere 
zaviesť tradíciu Metodických dní v spolupráci s mestami Vranov nad Topľou 
a Bardejov a v spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove. Túto 
aktivitu by privítali riaditelia škôl najmä pre začínajúcich pedagógov. 
 
 

5. Predsedníčka OŠR postupne predstavovala jednotlivé žiadosti k zaradeniu škôl a ŠZ 
do siete škôl a ŠZ SR: 
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a) Žiadosť o zmenu zriaďovateľa a zmenu názvu školy zo Súkromnej MŠ Sabinovská 
145 Prešov Škola Plus s.r.o. na Súkromnú MŠ Včielka s.r.o. Sabinovská 145 
Prešov- súhlasné stanovisko 

b) Žiadosť o stanovisko k zriadeniu Súkromnej jazykovej umeleckej základnej školy 
so sídlom v Prešove, Orgovánová 22 p. R. M. – nesúhlasné stanovisko 

c) Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením Súkromnej ZŠ a Súkromného školského 
klubu detí, Pod Kalváriou 4183/36, Prešov od 1.9.2017 Mgr. Lucia Pribullová- 
súhlasné stanovisko 

d) Žiadosť o súhlas na zriadenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva pre žiakov do 15 rokov, zriaďovateľ OZ Barlička od 1.9.2016- 
súhlasné stanovisko 

e) Žiadosť o súhlas k zaradeniu súkromnej MŠ v Prešove do siete škôl a ŠZ,  
OZ,Marki, R. Čura a M. Vítková- nesúhlasné stanovisko 

 
 
 

6. Obecná školská rada prijala uznesenie v tomto znení: 
 

            Obecná školská rada berie na vedomie:  
             1/ Informácie o voľbách do RŠ 
             2/ Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2016 
             3/ Návrh organizačného zabezpečenia šk. roka 2016/2017 v MŠ a ZŠ     
                v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 
             4/ Žiadosti  k zaradeniu škôl a ŠZ do siete škôl a ŠZ SR 
. 
           
 
         Na záver predsedníčka Obecnej školskej rady Mgr. Beáta Ivanová všetkým 
         prítomným poďakovala a zasadnutie ukončila. 
 
Prílohy: 1.Prezenčná listina 
              2.Žiadosti 
 
 
 
V Prešove   16. 06. 2016      

                                                                                                     Mgr. Beáta Ivanová, v.r. 
                                                                                                      predsedníčka OŠR 

                                                         
Zapísala: Mgr. Slávka Krajňáková, v.r. 

Overil:     Mgr. Jozef Kakaščík, v.r. 


