
 

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 25.02.2014 

 
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 26, 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  → dosiahnuté študijné výsledky žiakov, dochádzka, 

záujmová, mimoškolská činnosť žiakov v I. polroku aktuálneho šk. roka, aktuálne  

dianie na škole, prebiehajúci projekt, plánované projekty, dotazy, požiadavky 

predsedov triednych výborov na vedenie školy 

3. Informácia predsedov triednych výborov o priebehu januárových (triedy 9. ročníka),                 

resp. februárových triednych rodičovských združení (individuálne pohovory) 

4. Informácia ekonómky – účtovníčky RZ – OZR p. Barbuščákovej o aktuálnom stave 

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

výberu poplatku IND 

5. Činnosť stravovacej komisie → p. Erika Erhartová 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenie  

9. Záver 

10. Stretnutie predsedov tr. výborov tried IND s vedením školy + predsedom RR – OZ                 

+ ekonómkou – účtovníčkou RR-OZ 

 

 
K bodu 1 :  

 
          Schôdzu otvoril Ing. Šolc, privítal zástupcov tried,  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 : 

Aktuálneho počtu žiakov → 1.stupeň 229, 2. stupeň 304 žiakov, na polročnom hodnotení 

neprospelo 35 žiakov (17chlapcov, 18 dievčat), pokarhanie riaditeľom 3 žiaci, tr. učiteľom 5 

žiakov, vynechaných vyučovacích hodín 19 827 hod. (z toho 353 neospravedlnených). 

Ďalej informovala o množstve úspechov žiakov na vedomostných olympiádach a športových 

súťažiach.  
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     Ďalej sa ujal slova  riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko. Informoval prítomných o 

aktuálnom dianí na škole: 

 

- Prezentoval kalendár mesta SNV, v ktorom majú svoje práce žiaci školy, 

- oneskorenie projektu „Vzdelávanie bez hraníc“, plánované ukončenie                   

do 31.5.2014 sa posunie na neskorší termín,  

- od 25.2.2013 meškajúci žiaci sa budú osobne ospravedlňovať vedeniu školy  

(dôvod – veľké množstvo vymeškaných hodín),             

- poukázal na zvyšujúci sa počet žiakov s poruchou učenia, správania                

(momentálne na škole cca 40 žiakov ). Z tohto dôvodu bude potrebný vyšší 

počet asistentov, 

- do prvého ročníka sa prihlásilo 88 žiakov. Predpokladá sa otvorenie jednej 

triedy  nultého ročníka, 1 - 2 triedy nadačné a dve klasické triedy prvého 

ročníka. 

- Aktuálna informácia ohľadom rekonštrukcie detského ihriska (kumulácia 

financií). 

              Oslovené : Embraco – gen. riaditeľ dal prísľub na kladné vybavenie (cez  

              dotáciu, resp. 2% zo zaplatenej dane) + spoluúčasť OZR (500,-€)  

              + AMAVET.                                    

- Pripravuje sa karneval v jedálni školy, 

- v školskej jedálni pokračujú  dni „európskej kuchyne“ v príprave jedál, 

- cez jarné prázdniny sa pripravuje doučovanie pre žiakov 9. ročníka pred 

monitorom, 

- v spolupráci s SPgŠ sa pripravuje „Deň zeme“, 

- upozornil aj na postrácané a pozabúdané oblečenie a obuv, ktorú na škole 

zbierajú, v určitom čase bude vystavená a rodičia si ju môžu prevziať. 

- Upozornil aj na problém financovania žiakov v CVČ, ktorí bývajú mimo 

Spišskej Novej Vsi, obce by mali za nich zaplatiť školskému CVČ, čo sa 

zatiaľ nerealizuje → túto situáciu potvrdil aj Mgr. Jozef Bakó. 

 

 

K bodu 3 : 
 

      Prítomní predsedovia triednych výborov nemali informácie od všetkých rodičov zo 

svojich tried, nakoľko prebiehali individuálne pohovory. 

 

 

K bodu 4 : 
 

     Ekonómka – účtovníčka  RR - OZR p. Jana Barbuščáková, informovala prítomných 

o aktuálnom stave účtu k 21.02.2014. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu:         3 637,39 €                            4 463,38 € 

             stav pokladne:             552,55 €                            1 140,83 €                
 

 

 



 

3 

 

K bodu 5, 
      

     Predsedníčka stravovacej komisie p. Erhardtová informovala o dvoch stretnutiach 

a kontrolách, ktoré sa uskutočnili v 12/2013, 01/2014 , type a skladbe pripravovaných jedál 

a o spustení „mliečneho programu“. Predniesla požiadavku, prosbu   vedúcej šk. jedálne 

smerom k  rodičom na včasné uhrádzanie stravného ( t.j. do 20 dňa v mesiaci ) 

 

 

K bodu 6, 7, 8 : 
  

     Predseda RR a OZR požiadal o aktívne prezentovanie smerom k rodičom školy 

v súvislosti s  poukázaním 2 % zaplatenej dane pre RR-OZR (kompletné  info na web 

stránke), žiadal nepodceňovať túto možnosť pomôcť škole, resp. svojim deťom.   

        

 

K bodu 9 : 
  

     Ing. Šolc poďakoval prítomným  za aktívnu účasť a  zasadnutie ukončil. Požiadal 

zástupcov tried IND o zotrvanie. 

 

 

 K bodu 10 : 
      

     Na stretnutí predsedov tried. výborov tried IND s vedením školy a RR-OZR bolo 

jednohlasne odsúhlasené: 

- nákup interaktívnej tabule pre IND I. stupeň → realizovať sa bude na 

začiatku šk. roku 2014/2015 

- pracovné zošity 

- encyklopédie 

- tonery do tlačiarní v triedach IND  

      

     P. Lorko navrhol → aby určité percento peňazí tried IND ostávalo k dispozícií triednym 

učiteľom, za účelom samostatného rozhodnutia triedneho učiteľa o ich použití v prospech 

jeho triedy. Zástupcovia triednych výborov sa zhodli na tom, že táto možnosť tu môže byť, 

ale v neskoršom období, keďže momentálna priorita je vybavovať triedy IND interaktívnymi 

tabuľami.  

 

                                                                        
Zapísal : Ing. Igor Geletka, Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi 26.02.2014 

 

 

                                                                                  

                                                                                                  Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                     predseda  RR-OZR                                                                                               
 

 

Prílohy :    -  Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


