
RODIČOVSKÁ RADA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV                                    

PRI ZŠ UL. ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  

 

Z Á P I S N I C A 

zo schôdze RR - Občianskeho združenia rodičov konanej                         

dňa 29.10.2012 

 
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 28, viď prezenčná listina  

           PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 

      Mgr. Daniela Dingová, zástupkyňa riaditeľa školy   

      Mgr. Jozef Bakó zástupca riaditeľa školy   

 

 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 

2. Informácia vedenia školy  - výsledky žiakov v školskom roku 2011/2012,  o aktuálnom  dianí 

na škole, dotazy, požiadavky predsedov triednych výborov na vedenie školy 

3. Informácia predsedov triednych výborov o aktuálnom dianí vo svojich triedach  

→ „septembrové“ triedne rodičovské združenia 

4. Informácia ekonómky – učtovníčky RZ – OZR p. Barbuščákovej o aktuálnom stave účtu, 

pokladne, detto účet a pokladňa IND → informácia Mgr. Birošovej o stave výberu poplatku 

IND 

5. Voľba člena stravovacej komisie  

6. Požiadavky predsedu RR-OZR smerom k predsedom triednych výborov → členské ZRPŠ 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie  

10. Záver 

11. Stretnutie predsedov triedných výborov tried IND, riaditeľ školy, ekonómka PR-OZR, 

predseda RR-OZR   

  

 
K bodu 1:  
 

     Schôdzu otvoril Ing. Šolc, zároveň privítal zástupcov vedenia školy. Konštatoval, že OZR je 

uznášania schopné. 

  

 

K bodu 2: 
 

Za vedenie školy sa ujala slova pani zástupkyňa Mgr. Daniela Dingová, ktorá podala prítomným 

informácie ohľadom výsledkov žiakov a ich dochádzky za  šk. rok 2011/2012, ktoré boli 

prezentované aj na celoškolskom združení rodičov na začiatku šk. roka.  

V šk. roku 2011/2012 sa žiaci našej školy umiestňovali na početných  popredných miestach        

v rôznych mestských, okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. 
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S týmto stavom bola vyslovená spokojnosť. Spokojný však nemôžeme byť s dochádzkou, pretože 

žiaci vynechali celkovo 52 168 vyučovacích hodín. 

 

     Škola má v tomto šk. roku 30 tried s 535 žiakmi, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu 

šk. roku (v min. šk. roku 31 tried a 559 žiakov). 

     Riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na úspechoch školy 

v minulom školskom roku a vyslovil cieľ nadviazať na tieto úspechy aj v tomto šk. roku. Zároveň 

pripomenul už prebiehajúci projekt „Vzdelávanie bez hraníc“, v rámci ktorého sa realizuje 

vzdelávanie učiteľov  cca do konca  05/2013. 

       Zástupca riaditeľa školy  Mgr. Jozef Bakó informoval prítomných o 36 záujmových útvaroch na 

škole pre žiakov. Väčší počet je obmedzený z dôvodu vyťaženosti učiteľov → vzdelávanie učiteľov. 

 

     Vedenie školy informovalo prítomných o voľbách členov do školskej rady z pomedzi 

zamestnancov školy.  

                                  Stali sa nimi:   Mgr. ZuzanaVojčíková – predseda ŠR 

              Mgr. Katarína Meliorisová – podpredseda ŠR 

              Mária Bőhmerová  - za nepedagogických zamestnancov školy 

 

 

K bodu 4: 
 

     Ekonómka – účtovníčka  RR a OZR p. Jana Barbuščáková informovala prítomných o aktuálnom 

stave účtu k 29.10.2012. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu:        4 472,68 €                           5 446,44 € 

  pokladne:                            1 215,79 €                          2 591,98  €                
  

 

K bodu 5: 

 
     Prítomní predsedovia triednych výborov zvolili novú stravovaciu komisiu jednohlasne v zložení:     

                            Mgr. Jana Slivová – predseda komisie 

                            Erika Erhardtová – člen komisie 

                            Iveta Marečáková – člen komisie 

 

 

K bodu 6: 
 

     Predseda RR-OZR Ing. Šolc s účtovníčkou  RR a OZR p. Barbuščákovou informoval prítomných 

o sume vyzbieraných poplatkov do RR-OZR v hodnote 5 219,- € ZRPŠ a 2 434,-€ IND. 

Zároveň požiadal o včasné doplatenie poplatkov, ktoré neboli ešte vyzbierané, resp. odovzdané. 

 

   

K bodu 3,7,8,9:  
 

     Na úvod sa predstavili noví zástupcovia triednych výborov: 1.A  Ing. Alica Vitková,                 

1.B PaedDr. Silvia Kozubová,  1.C Ing. Viera Kešeláková, 5.B Iveta Gurčíková,  5.C Erika 

Erhardtová,  6.B Bc. Zuzana Csonková,  8.A Adriana Ondovová,   9.C Helena Szabová. 
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     Na triednych rodičovských združeniach sa prevažne informovalo a hovorilo o pripravovaných 

akciách na tento školský rok, v  prvých ročníkoch sa podávali informácie o fungovaní školy,             

v deviatom ročníku o tom na čo sa majú zamerať žiaci v príprave na monitor. 

 

     Vedenie školy informovalo prítomných zástupcov o zarezervovaných strediskách pre lyžiarsky 

výcvik → Vyšná Slaná – s ubytovaním, Ferčekovce – denná dochádzka. 

 

 

K bodu 10: 
  

     Predseda RR a OZR poďakoval prítomným  za aktívnu účasť a spoluprácu a zasadnutie ukončil. 

Požiadal predsedov triednych výborov IND tried o zotrvanie za účelom stretnutia s riaditeľom školy 

a predsedom RR – OZR. 

  

 

K bodu 11: 
 

     Predsedovia jednohlasne odhlasovali  ďalšie použitie finančných prostriedkov IND: 

- 14 ks počítačových zostáv v hodnote cca 5 110,-€ 

-  jednodňový pobyt pre IND žiakov II. stupňa v Bratislave → AMAVET – FESTIVAL VEDY 

A TECHNIKY 2012, výstava “ĽUDSKÉ TELO“, výstava „STAROVEKÝ EGYPŤANIA“ v 

sume cca 1 330,–€ → doprava 1 autobus (druhý autobus uhradí p. Solák) vstupné, obed. 

- sedacie oddychové kocky  + koberce pre IND I. stupeň vo výške cca 1 000,-€ 

 

 

                                                                        
Zapísal : Ing. Igor Geletka, Ing.Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi. 29.10.2012 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                     predseda  RR-OZR                                                                                               
 

 

 

 

Prílohy : Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


