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1. Materské školy 

1.1 Základné identifikačné údaje 

 V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bolo v školskom roku 2021/2022  9 

materských škôl bez právnej subjektivity a ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 a ZŠ 

s MŠ Malonecpalská ulica 206/37. 

 

Názov školy Adresa školy 

 

Riaditeľka školy 

 

Materská škola Ulica P. Benického 154/1 Renáta Szeghöová 

Materská škola Cesta Vl. Clementisa 251/12 Darina Pračková 

Materská škola Ulica M. Gorkého 22 Mgr. Mária Závodná 

Materská škola Ulica D. Krmana 334/6 Mgr. Eva Kováčiková 

Materská škola Ulica J. Matúšku 759/1, Jana Galková 

Materská škola Ulica M. Mišíka 398/15 Ľubomíra Bullová 

Materská škola Ulica A. Mišúta 731/ 2 PaedDr. Silvia Bošnovičová 

Materská škola Nábrežie sv. Cyrila 360/28 Edita Ertlová 

Materská škola Športová ulica 134/34 Alžbeta Tomášiková 

1.2 Činnosť rád škôl 

Rady škôl pri materských školách sú ustanovené v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov znení neskorších predpisov. Počas školského roka zasadali jeden-, alebo 

dvakrát. Prijaté uznesenia sa týkali aktivít za uplynulý školský rok, správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach materských škôl,  zmien 

v štatútoch rád škôl, informácií o materiálnom zabezpečení materských škôl. 

  

1.3 Počet detí 

Školy Počet detí  

Počet detí 

v predškols. 

veku 

Počet detí 

so ŠVVP 
Počet 

tried 

MŠ, Ulica P. Benického 154/1 115 43  - 5 

MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12 124 38 1 6 

MŠ, Ulica M. Gorkého 223/ 2 135 49 1 6 

MŠ, Ulica D. Krmana 334/6 103 36 - 5 
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ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 

206/37 

 78 19 2 4 

 MŠ, Ulica J. Matúšku 759/1 127 43 - 6 

MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15 133 51 2 6 

MŠ, Ulica A. Mišúta 731/2 87 23 1 4 

MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 138 51 2 6 

MŠ, Športová ulica 134/34  85 38 3 4 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 

746/5 

 58 22 - 3 

SPOLU 1183   413 12 55 

1.4 Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa 

vypracúva, k 15.09.2022 

Školy Počet prijatých detí  

MŠ, Ulica P. Benického 154/1 37 

MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12 43 

MŠ, Ulica M. Gorkého 223/ 2 38 

MŠ, Ulica D. Krmana 334/6 37 

 ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37 21 

 MŠ, Ulica J. Matúšku 759/1 44 

MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15 34 

MŠ, Ulica A. Mišúta 731/2 21 

MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 45 

MŠ, Športová ulica 134/34 25 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 16 

SPOLU 361 

1.5 Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov     

Materská škola 
Počet zamestnancov  

pedagogických nepedagogických 

Ulica P. Benického 154/1 10 6  

Cesta Vl. Clementisa 251/12 12 9 

Ulica M. Gorkého 22 12 8 

Ulica D. Krmana 334/6 10 7 

Ulica J. Matúšku 759/1 12 8 

Ulica M. Mišíka 398/15 12 8  

Ulica A. Mišúta 731/ 2 8 9 

Nábr. sv. Cyrila 360/28 13 10 

Športová ulica 134/34 10 7                                                                                
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1.6 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou 

V školskom roku 2021/2022 nevykonala štátna školská inšpekcia v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza žiadnu kontrolu.  

1.7 Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-

technických podmienkach materských škôl 

Údržba a investície v materských školách sa realizovali v súlade so schváleným plánom 

na roky 2020 – 2022. V materiálno-technickom vybavení sa naďalej odzrkadľovali 

potreby škôl, ktoré súviseli s  bezpečnostnými opatreniami pred pandémiou. Opakovane 

boli navýšené výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.  

Počas celého školského roka sa uskutočňovali odborné prehliadky elektroinštalácie, 

bleskozvodov, prenosných elektrických zariadení, servis uzatváracích armatúr, odborné 

skúšky výťahov, odborné prehliadky plynových zariadení, revízia komínových telies, 

porevízne opravy, čistenie zachytávača tukov, deratizácia, dezinsekcia a iné drobné 

opravy. 

Exteriér všetkých materských škôl sa skrášlil exteriérovými hracími prvkami,  niekde 

pribudli preliezky, hojdačky, balančný  či stĺpový chodník.  

Vnútorné prostredie jednotlivých materských škôl získava na kvalite pravidelnou 

údržbou, výmenou zastaraného zariadenia a nábytku v priestoroch určených deťom, ale 

i prevádzkových priestorov a školskej jedálne, nákupom moderných edukatívnych 

učebných pomôcok.  

 

2. Základné školy, základné školy s materskou školou (ZŠ, 

ZŠ s MŠ) 

Činnosť v ZŠ a v ZŠ s MŠ v bola aj v školskom roku 2021/2022 ovplyvnená opatreniami 

proti šíreniu  pandémie koronavírusu. Počas mimoriadnej situácie bolo rozhodnutím 

MŠVVaŠ prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov:                                                                                           

nižšieho stredného vzdelávania (roč. 5.-9.) od 06.12. 2021 do 10.01. 2022;       

primárneho vzdelávania (roč. 1.-4.) od 26.10. 2021 do 02.11.2021, žiaci sa vzdelávali 

online dištančným spôsobom. Dištančné vyučovanie celoplošne usmerňovalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.  

2.1 Základné identifikačné údaje  

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s právnou subjektivitou. 
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Názov školy Adresa školy 

 

Riaditeľ školy 

 

ZŠ Ulica energetikov 242/39 Mgr. Ivana Škrteľová 

ZŠ Mariánska ulica 554/19 Mgr. Miroslava Hepnerová 

ZŠ Rastislavova ulica 416/4 PhDr. Katarína Machová 

ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 Mgr. Juraj Pasovský 

ZŠ Ulica P. J. Šafárika 3 Mgr. Helena Konečná 

ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 PaedDr. Jana Polakovičová 

ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37 RNDr. Ľubomíra Holíková 

2.2 Činnosť rád škôl 

Rada školy, školského zariadenia  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 

ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov školy, 

školského zariadenia. 

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili ustanovujúce zasadnutia rady školy v ZŠ 

s MŠ, Malonecpalská ul. 206/37 (12.10.2021) a v ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5 

(20.10.2021).  

 

 2.3 Počty žiakov  

ZŠ, ZŠ s MŠ Počet žiakov 
Počet žiakov 

so ŠVVP 
Počet tried 

ZŠ, Ulica energetikov 242/39 534 23 26 

ZŠ, Mariánska ulica 554/19 424 
107/ z toho 89 

APROGEN 
26 

ZŠ, Rastislavova ulica 416/4 539 52 26 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14 638 35 28 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 251 27 13 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 367 36 17 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 229 22 11 

Spolu 2982 
302/z toho 89 

APROGEN 
147 

 

 

ZŠ, ZŠ s MŠ 
Počet zapísaných detí do 1. 

ročníka v šk. r. 2022/2023 

Počet prijatých detí na 

povinnú školskú dochádzku 

ZŠ, Ulica energetikov 242/39 77 65 
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ZŠ, Mariánska ulica 554/19 66 58 

ZŠ, Rastislavova ulica 416/4 60 45 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14 85 76 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 36 33 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 64 50 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 34 26 

Spolu 422 353 

 

 

ZŠ, ZŠ s MŠ 

Počet žiakov, ktorí podali 

prihlášku na vzdelávanie 

v SŠ 

Počet žiakov prijatých na 

vzdelávanie v SŠ 

ZŠ, Ulica energetikov 242/39 55 55 

ZŠ, Mariánska ulica 554/19 59 59 

ZŠ, Rastislavova ulica 416/4 67 67 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14 53 53 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 37 37 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 28 28 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 20 20 

Spolu 319 319 

 

2.4 Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

ZŠ, ZŠ s MŠ 

Počet zamestnancov  

nepedagogických pedagogických 
odborných 

zamestnancov 

ZŠ, Ulica energetikov 242/39 18 44 - 

ZŠ, Mariánska ulica 554/19 13 43 1(externý z.) 

ZŠ, Rastislavova ulica 416/4 22 47 1 

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14 20 50 - 

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 13 25 1 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 19 39 - 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 16 35 1 

2.5 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou 

V školskom roku 2021/2022 nevykonala štátna školská inšpekcia žiadnu kontrolu.  
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2.6 Priestorové a materiálno – technické podmienky škôl 

Školy majú vyhovujúce materiálno-technické podmienky pre vyučovanie, čo sa týka 

vybavenia učební výškovo nastaviteľným nábytkom, modernými učebnými pomôckami, 

výpočtovou technikou, interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, keramickými tabuľami. 

Každá škola disponuje jednou, niektoré dvomi telocvičňami, posilňovňami, 

gymnastickou sálou, odbornými učebňami  - jazykové, fyzikálne, chemické 

laboratórium, IKT učebne, učebne technickej výchovy, školskú knižnicu, herne ŠKD. 

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje aj v exteriéri škôl, kde sa nachádzajú 

rôzne ihriská (volejbalové, basketbalové, atletické, hádzanárske,...), na relax žiakom 

slúžia oddychové zóny s výsadbou okrasných i úžitkových rastlín a s  preliezkami.   

Mnohé materiálne a technické prostriedky si školy zabezpečujú z vlastných 

a sponzorských zdrojov. V ich smerovaní cítiť aj zodpovednosť za životné prostredie, 

veľkú snahu o úspornú prevádzku a šetrenie energiami (výmena okien a dverí, výmena 

radiátorov, výmena úsporných hlavíc na šetrenie vody, osvetľovacích telies a úsporných 

žiaroviek, zadováženie energeticky menej náročných spotrebičov, modernizácia 

kuchynského zariadenia,...). 

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme viac ako 260 tisíc eur boli  využité najmä  

na zriadenie polytechnických učební na Základnej škole Ul. S. Chalupku a zriadenie 

učební informačno-komunikačnej techniky na Základnej škole Rastislavova.        

 

3. Základná umelecká škola 

3.1 Základné identifikačné údaje 

názov školy adresa 

 

riaditeľ školy 

 

Základná umelecká škola  

Ladislava Stančeka 

Rastislavova ulica 745/13,  

971 01 Prievidza 

 

Mgr. art. Anton Bakyta  

 

3.2 Činnosť rady školy 

Rada školy pri ZUŠ L. Stančeka sa v priebehu šk. roka stretla trikrát a vyjadrila sa 

k materiálom , ktoré sa týkali študijných odborov a ich zamerania, návrhu na zriadenie 

odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, návrhu rozpočtu, hospodáreniu, 

koncepcii rozvoja školy. 

Umelecká rada pri ZUŠ L. Stančeka zasadala päťkrát s rôznymi témami rokovania – 

príprava prezentácie školy na verejnosti, metodické dni, tvorba ŠkVP... 
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Pravidelne v mesačných intervaloch zasadala pedagogická rada, ktorá sledovala 

priebeh a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podávala návrhy na zlepšenie 

pracovného prostredia, .... 

3.3 Počet žiakov k 30.júnu 2022 

odbor počet žiakov 

hudobný 496 

výtvarný 282 

tanečný 38 

literárno-dramatický 66 

Spolu 882 
 

Údaje o počte žiakov prijatých do prípravného štúdia ZUŠ vo všetkých odboroch 

k septembru 2022 

odbor počet žiakov 

hudobný 82 

výtvarný 37 

tanečný 7 

literárno-dramatický 12 

Celkový počet žiakov prípravného štúdia  138 

3.4 Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

ZUŠ L. Stančeka 

Počet zamestnancov  

nepedagogických pedagogických 

5 48 

3.5 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou 

ŠŠI  Školské inšpekčné centrum Trenčín vykonalo v dňoch od 09.05. 2022 do 10.05. 

2022 tematickú inšpekciu so závermi:  

Požiadavky na základné priestorové a na základné materiálno-technické vybavenie 

učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania zriadených odborov vrátene 

elokovaných pracovísk bolo splnené. Riaditeľ školy a zástupcovia riaditeľa školy spĺňali 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle zákona. 

Výchovu a vzdelávanie v jednotlivých odboroch zabezpečovalo 54 pedagogických 

zamestnancov (49 interných a 5 externých). Odbornosť vyučovania v ZUŠ L. Stančeka 

pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých bola zabezpečená. 
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3.6 Informácie o priestorových podmienkach materiálno-technických 

podmienkach školy  

V školskom roku 2021/2022 bol zakúpený spotrebný a notový materiál, hudobné 

nástroje a technické zariadenia.  

 

4. Centrum voľného času  

4.1 Základné identifikačné údaje CVČ 

názov školského 

zariadenia 
adresa 

 

riaditeľka 

 

Centrum voľného času  
Ulica K. Novackého 14, 

971 01 Prievidza 
PhDr. Dárius Štrba, MBA 

4.2 Činnosť rady školského zariadenia 

Rada školského zariadenia CVČ Prievidza sa stretla v termínoch:  

14.9.2021, program: 

- schválenie správy CVČ Prievidza - predložil riaditeľ CVČ D. Štrba,  

- schválenie Výchovného programu CVČ na školský rok 2021/2022 – schválené 

všetkými prítomnými (7 hlasov), 

- skončenie zamestnaneckého pomeru v CVČ – Branislav Karas (koordinátor 

športových súťaží), 

- plánované úpravy v budove a v areáli CVČ, telocvične, 

- Vyhlásenie o mlčanlivosti – členovia rady podpísali formulár ustanovený zákonom č. 

18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov. 

7.1.2022 (online), program: 

- členovia prehodnotili situáciu obmedzenej činnosti v CVČ z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení a prijali návrhy ako ďalej v prípade pokračovania 

obmedzenej činnosti v II. polroku 2021/2022. 

4.3 Počet členov CVČ  

V priebehu školského roka 2021/2022 pôsobilo k 30. 06. 2021 v CVČ 41 záujmových 

útvarov, ktoré navštevovalo 574 detí a žiakov rôznych vekových skupín zo základných, 

materských a stredných škôl mesta Prievidza a okolitých obcí. 

Prihlasovanie/odhlasovanie do všetkých záujmových útvarov bolo umožnené v priebehu 

celého školského roka, preto bol počet zapísaných detí a žiakov v priebehu roka rôzny. 
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4.4 Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

zamestnanci počet 

Interní pedagogickí 10 

Externí pedagogickí 15 

Nepedagogickí  12 

Zamestnanci chránenej dielne 1 

4.5 Informácie o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na 

verejnosti 

CVČ organizuje a zabezpečuje pravidelnú činnosť (činnosť záujmových útvarov), 

príležitostnú činnosť vo forme jednorazových a cyklických podujatí (celodomové 

a celomestské podujatia), spontánnu činnosť, prázdninovú činnosť (detské letné tábory, 

tvorivé dielne), semináre, školenia, súťaže, stretnutia a poradenskú  činnosť pre detské 

a mládežnícke organizácie a prevádzku kultúrnych a športových zariadení na 

organizovanie kultúrno-spoločenských a osvetových aktivít. 

Počas školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo (okrem činnosti záujmových útvarov) 

173 podujatí, aktivít, súťaží, 94 nízkoprahových aktivít, 106 workshopov, a pod., zapojilo 

sa do nich 16 724 účastníkov. 

4.6 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou  

V školskom roku 2021/2022 sa neuskutočnila  tematická ani komplexná inšpekcia.  

4.7 Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-

technických podmienkach školy 

Budova CVČ je majetkom mesta Prievidza a aj v  školskom roku 2021/2022 v nej 

pôsobili aj iné subjekty, ktoré mali prenajaté priestory (Mestská polícia, knižnica, 

seniorské centrum, telocvične,...). 

V priebehu celého školského roka boli priebežne niektoré vnútorné i vonkajšie priestory 

rekonštruované: 

-     výmena výmenníkov a čerpadla na teplú vodu, 

- oprava elektroinštalácie, výmena svietidiel, inštalácia nových zásuviek 

v registratúrnom stredisku, 

-     odstránenie havarijného stavu – omaľovanie a oprava stien po zatečení zo strechy, 

-     oprava poškodenej steny pri zadnom vchode, 

-     vybudovanie petangového ihriska, 

-     oprava elektroinštalácie v altánku, 

-     oprava vonkajšieho oplotenia (po krádeži),... 
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Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2021/2022, ktoré sú zverejnené na webových sídlach škôl a školských 

zariadení mesta Prievidza.  

 


