
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 24.06.2013 

 
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 24, 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, dochádzka žiakov v druhom polroku školského 

roku 2012/2013, resp. celého školského roku 2012/2013, monitor deviatakov, všeobecné 

vyhodnotenie školského roku 2012/2013 → úspechy žiakov v mimoškolských aktivitách, 

materiálno – technické zabezpečenie výučby, dotazy, požiadavky predsedov triednych 

výborov na vedenie školy 

3. Informácia ekonómky – účtovníčky RR – OZR p. Barbuščákovej o aktuálnom stave účtu, 

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

poplatku IND 

4. Informácia predsedníčky stravovacej komisie Mgr. Slivovej → činnosť stravovacej 

komisie v druhom polroku školského roku 2012/2013                        

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

9. Stretnutie predsedov triednych výborov tried IND, vedenie školy, ekonómka RR                 

– 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 druhý polrok  šk. roku 

2012/2013. Z 534 žiakov školy neprospelo 18 žiakov, z toho 3 na I. stupni, 12 žiaci t.č. študujú 

v zahraničí.  Celkový počet vymeškaných hodín za II. polrok 28 532, z toho 1 386 

neospravedlnených. Ø na žiaka 53,43 z toho 2,60 neospravedlnených. Z celkového počtu 

vymeškaných hodín rómske deti vymeškali 5 767 hodín, z toho 1 318 bolo neospravedlnených. 

Znížených známok zo správania bolo 24. So študijnými výsledkami žiakov prevláda spokojnosť. 

Spokojnosť nie je so školskou  dochádzkou. Mgr. Dingová ďalej prezentovala nespočetné 



 2 

množstvo športových,  vedomostných úspechov žiakov školy na okresnej, krajskej 

a celoslovenskej úrovni. Výsledky testovania deviatakov → Slov. jazyk 76%, matematika 

71,79%. 

Mgr. Jozef Bakó informoval o činnosti Centra voľného času  → konštatoval útlm 

v aktivitách Centra voľného času z dôvodu nedostatku financií. 

PhDr. Vaľko informoval o stave projektu Vzdelávanie bez hraníc (Premena tradičnej školy 

na modernú), informoval o aktuálnej materiálnej vybavenosti školy, o ďalších krokoch pri ďalšej 

realizácii projektu.  

 

      

K bodu 3: 
 

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

o aktuálnom stave účtu k 24.06.2013. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu:        1 358,04 €                           6 384,98 € 

  pokladne:                               852,82 €                              600,41 €    
 

Mgr. Marta Birošová → ospravedlnená neprítomnosť             

  

 

K bodu 4: 

 
     Mgr. Jana Slivová – predseda stravovacej komisie → ospravedlnená neprítomnosť.       

                 

K bodu 5, 6, 7, 8:  
 

     Vzhľadom k takmer koncu aktuálneho školského roku predmetom diskusie nebola žiadna 

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

ukončil. Požiadal predsedov triednych výborov IND tried o zotrvanie za účelom stretnutia 

s riaditeľom školy a predsedom RR – OZR. 

  

 

K bodu 9: 
 

     Predsedovia jednohlasne odhlasovali  ďalšie použitie finančných prostriedkov IND: 

-  Nákup a montáž interaktívnej tabule s ultrakrátkou vzdialenosťou so zvukom v hodnote 

cca 3 800,-€ 

-  Pracovné zošity → výroba, väzba v hodnote cca 1 800,-€ 

                                                                        
Zapísal : Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi. 25.06.2013 

                                                                                  

                                                                                                        

 

                                                                                                 Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                     predseda  RR-OZR                                                                                               
 

 

Prílohy : Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


