
RODIČOVSKÁ RADA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV 

- ZRPŠ  PRI ZŠ UL. ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

 

Z Á P I S N I C A 

zo schôdze celoškolského ZRPŠ konanej dňa 02.10.2013 

 
Prítomní: Ing. Vladimír Šolc – predseda RR-OZR-ZRPŠ, 

                Jana Barbuščáková – ekonómka - účtovníčka RR-OZR-ZRPŠ  

     rodičia - viď prezenčná listina,  

 

           PhDr. Bohuslav Vaľko - riaditeľ školy,  

                Mgr. Daniela Dingová – zást. riaditeľa školy, 

                Mgr. Jozef Bakó – zást. riaditeľa školy,  

     Mgr. Anna Nováčeková – výchovná poradkyňa (do konca šk. roku 2012/2013) 

                Mgr. Ľudmila Vargová – výchovná poradkyňa (od 02.09.2013) 

                Mária Bőhmerová – vedúca ŠJ   

                zástupcovia pedagogického zboru – viď prezenčná listina.  

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie  

2. Príhovor riaditeľa školy PhDr. Vaľka 

3. Hodnotenie uplynulého šk. roka 2012/2013 – výsledky žiakov → vo 

vyučovacom procese, dochádzka, správanie, mimoškolské aktivity                      

– Mgr. Dingová 

4. Informácia Mgr. Baká – záujmová činnosť, Mgr. Nováčekovej                          

– umiestnenie žiakov na SŠ, Mgr. Vargovej - štúdium po skončení ZŠ 

5. Informácia ekonómky – účtovníčky RR – OZR – ZRPŠ o stave financií  

6. Príhovor predsedu RR-OZR-ZRPŠ  

7. Rôzne, diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1:  

 
     Schôdzu otvoril Ing. Šolc, predseda RR – OZR – ZRPŠ a zároveň privítal rodičov, vedenie 

školy a  zástupcov pedagogického zboru.  

Po otvorení slovo odovzdal PhDr. Vaľkovi riaditeľovi školy. 

 

 

K bodu 2: 
 

     PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy podrobne informoval o súčasnom stave projektu 

„Vzdelávanie bez hraníc“, celkovej modernizácii školy → ukončenie projektu je 31.05.2014, 

smerovanie školy v školskom roku 2013/2014, o aktuálnom počte žiakov školy → na I. stupni 

225 žiakov v 12 triedach, na II. stupni 306 žiakov v 16 triedach, 5 oddelení školského klubu detí, 

ktorým sa vo výchovnovzdelávacom procese venuje 42 pedagogických pracovníkov                         

5 vychovávateliek a 2 asistentky. Škola patrí medzi najväčšie v okrese. 
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Ďalej prítomných informoval  o ďalšom napredovaní školy v minulom školskom roku z pohľadu  

výchovnovzdelávacieho procesu, vyzdvihol mimoriadne vynikajúce výsledky žiakov 

v mimoškolských aktivitách. Ďalej informoval prítomných o vzdelávaní pedagógov v minulom 

školskom roku → hodiny anglického jazyka → vzdelávanie v oblasti čitateľskej gramotnosti, 

vzdelávanie zamerané na využitie IKT vo vyučovacom procese → triedy budú vybavené 

dataprojektorom a počítačom pre učiteľa.    

    Spolupráca s ZUŠ v školskom roku 2013/2014 pokračuje → odborné vzdelávanie vo 

výtvarnom odbore priamo v priestoroch ZŠ Ul. Ing. Kožucha.   

     Na záver svojho prejavu predstavil nového člena pedagogického zboru Ing. Stanislava 

Servátku,  poprial mu veľa úspechov na jeho novom pôsobisku, privítal Mgr. Valériu Meckovú 

po dlhodobej PN - ke a taktiež sa poďakoval rodičom za  súčinnosť a spoluprácu, ktorú hodnotil 

vysoko pozitívne.     

 

 

K bodu 3 : 
 

     Mgr. Dingová zhodnotila uplynulý školský rok → výsledky vo vyučovacom procese → vo 

väčšine veľmi dobré – deviataci v rámci monitoru vysoko nad celoslovenským priemerom, 

správanie žiakov → až na ojedinelé prípady na veľmi dobrej úrovni, mimoškolské aktivity → 

veľké množstvo úspechov žiakov školy v rôznych športových súťažiach, jazykových, 

matematických olympiádach, rôznych kvízoch, zriaďovateľom najviac ocenených detí v rámci 

mesta za výsledky v mimoškolských aktivitách zo ZŠ Ing. Kožucha.    

 

 

K bodu 4 : 
  

 

     Mgr. Bakó informoval prítomných  o Školskom stredisku záujmovej činnosti, ktoré sa od 

01.01.2013 premenovalo na Centrum voľného času, vymenoval záujmové útvary, poukázal na 

rozsiahle  možnosti žiakov realizovať sa v mimoškolských aktivitách. 

     Výchovná poradkyňa Mgr. Nováčeková  informovala o umiestnení bývalých žiakov               

– deviatakov na stredných školách a gymnáziách → všetkých 42 žiakov 9. ročníka bolo 

prijatých,  1 žiačka 8.ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium, 9 žiaci 5. ročníka pokračujú 

vo vzdelávaní na osemročnom gymnáziu. Mgr. Vargová informovala   o možnostiach spolupráce 

terajších deviatakov a ich rodičov priamo s ňou pri výbere škôl pre stredoškolské štúdium. 

     Vedúca ŠJ p. Bőmerová informovala prítomných o výške a termíne platieb za obedy, o tvorbe 

a obsahu jedálnička v jednotlivých dňoch v týždni, o možnosti v prípade diéty žiaka doniesť si 

obed z domu, nasledovne pracovníčky kuchyne zabezpečia zohriatie jedla, resp. stolovanie.        
 

 

K bodu 5:  

 
     Ekonómka - účtovníčka RR a OZR p.  Barbuščáková, informovala prítomných  o aktuálnom 

stave finančných prostriedkov : 

 

  stav bankového účtu         k 25.09.2013      2 000,75 € 

  stav pokladňa                    k 25.09.2013         628,17 € 

 

  stav bankového účtu IND k 25.09.2013       1 458,50 € 

  stav pokladňa                     k 25.09.2013            14,43 €  
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K bodu 6: 
 

     Predseda RR-OZR informoval všetkých prítomných o výške členského príspevku na školský 

rok 2013/2014, ktorá je nemenná, t.j.  14,-€ na žiaka, a na každého ďalšieho žiaka                    

- súrodenca 6,-€. V prípade, že rodičia dieťaťa preukážu potrebnými dokladmi hmotnú núdzu, 

títo uhradia 7,-€ na žiaka a za každého ďalšieho žiaka - súrodenca 3,-€. Zároveň predseda  

stanovil dátum úhrady členských príspevkov → do 31.10.2013 a poprosil prítomných rodičov 

o dodržanie termínu úhrady. 

     Predseda RR – OZR - ZRPŠ ďalej informoval o akciách pre deti ktoré organizovalo a v plnej 

výške hradilo OZ a akciách, ktoré organizovali pedagógovia za plného, resp. čiastočného 

finančného hradenia OZ → poukázal na vysokú úroveň spolupráce OZ s vedením školy 

a pedagogickým zborom. 

     Informoval o absolútnej priehľadnosti toku finančných prostriedkov OZ ZRPŠ, detto IND    

→ obidva peňažné denníky sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovej stránke 

školy.   

 

 

K bodu 7,8: 

 
     Keďže program bol vyčerpaný a nikto z prítomných rodičov nemal žiadnu požiadavku, 

poznámku smerom k vedeniu školy, pedagogickému zboru a predsedovi RR – OZR – ZRPŠ,         

Ing. Šolc poďakoval rodičom, vedeniu školy a pedagogickému zboru za účasť a schôdzu ukončil.  

  

 

 

 

 
 

 

 V Spišskej Novej Vsi. 03.10.2013 

                                                          

                        

   

                                                                                                    Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           
                                                                                                  predseda  RR-OZR-ZRPŠ                                                                                               
 

 

 

 

 

 

Prílohy :    -  Prezenčná listina rodičov  

                     + vedenia školy a pedagogického zboru   

Rozdeľovník: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ 
 


