
 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV                                               

PRI ZŠ  ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo schôdze Občianskeho združenia rodičov konanej                         

dňa 27.05.2014 

 
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  - hodnotenie výchovnovzdelávacieho procesu → 3. štvrťrok 

šk. roka 2013/2014, aktuálne dianie na škole, dotazy, požiadavky predsedov triednych 

výborov na vedenie školy 

3. Informácia predsedov triednych výborov o priebehu aprílových, resp. májových  

triednych rodičovských združení  

4. Informácia ekonómky – učtovníčky OZ 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 Erhardtová 

6. Voľba nového predsedu OZ (Ing. Šolcovi končí funkčné obdobie) 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie  

10. Záver 

11. Stretnutie predsedov tr. výborov tried IND s vedením školy , predsedom  OZ - RR          

- ZRPŠ a ekonómkou – účtovníčkou OZ – RR - ZRPŠ  

 

 
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: 
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- Aktuálny počet hodnotených žiakov za 3 Q.:  1. stupeň 229,    2. stupeň 303 

žiakov, 

- slabo prospievajúci: 58 žiakov (1.stupeň 10 žiakov, 2. stupeň 48 žiakov), 

napomenutie 24 žiakov, pokarhanie tr. učiteľom 6 žiaci, pokarhanie 

riaditeľom 4 žiaci, vynechaných vyučovacích hodín  14 129 hod. (5 032 

hod.1. stupeň., 9 097 hod. 2. stupeň, 

z toho 371 neospravedlnených – všetko 2. stupeň ! 

 

- Výsledky testovania 9:  

Z matematiky priemer školy 61,67% , 9 žiakov na 100% (celoslovenský 

priemer 54,67% ),  

zo slov. jazyka priemer školy 63,62% (celoslovenský 62%)  

Peter Štark dosiahol z obidvoch predmetov 100%. (v SNV len traja žiaci). 

 

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

o aktuálnom dianí na škole. Upozornil na blížiace sa výstupné testy z jednotlivých predmetov.  

                  

      Mgr. Jozef Bakó doplnil informácie o príprave besied s tematikou škodlivosti alkoholu            

a fajčenia a už uskutočnenej  návštevy divadelného predstavenia Spišské rozprávky            

a muzikálu Fontána pre Zuzanu. 

 

 

K bodu 3: 
 

     Prítomní predsedovia triednych výborov podali  informácie zo svojich tried, 

z rodičovských združení a individuálnych  pohovorov. 

 

 

K bodu 4: 
 

     Ekonómka – účtovníčka  OZ p. Jana Barbuščáková, informovala prítomných o aktuálnom 

stave účtu k 22.05.2014. 

 

                                  OZ :                                     OZ IND : 

  stav bankového účtu         2 820,57 €                            7 708,71 € 

  a  pokladne                           475,83 €                                 40,83 €                
 

 

K bodu 5: 
      

     Predsedníčka stravovacej komisie p. Erhardtová informovala o stretnutí  a kontrole, ktorá 

sa uskutočnila  13.5.2014 . Podala informáciu o veľkosti vydávaných porcií jedál, ktoré boli 

v poriadku a o vydávaní ovocia dvakrát týždenne.  
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K bodu 6: 
 

     Keďže podľa stanov Občianskeho združenia ZŠ ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves (§ 3 

ods. 2) predsedovi OZ Ing. Vladimírovi Šolcovi sa dňa 27.06.2014 končí členstvo (jeho dieťa            

9. ročníkom  končí základné vzdelanie a v školskom roku 2014/2015 nastupuje na strednú 

školu), Ing. Šolc po konzultácii s prítomnými navrhol kandidáta na voľbu nového predsedu 

Občianskeho združenia  Mgr. Máriu Hollaarovú. Následne bola plénom jednohlasne  zvolená 

do funkcie.  

 

 

K bodu 7, 8:  
      

     V diskusii sa vyjadril zástupca 3.B triedy p. Feňár k častému vareniu mliečnych polievok 

a zložitých jedál (losos), ktoré stravníci neobľubujú. Ďalej bol spomenutý problém 

s odhlásením stravy na 02.05. a 09.05.2014.  Na tieto podnety reagoval  PhDr. Vaľko, ktorý 

bude komunikovať s vedúcou školskej jedálne a následne podá informáciu rodičom. 

Ďalšou otázkou na vedenie školy bola dodávka vody, ktorá bola viackrát prerušená.  

PhDr. Vaľko vysvetlil, že problém súvisí s  rekonštrukciou Zimnej ulice a súčasnej 

rekonštrukcie hlavného vodovodného potrubia, z ktorého je napojená škola. Informácie 

o odstávke vody z vodárenskej spoločnosti by mali byť už podávané v predstihu, aby si škola 

mohla urobiť potrebnú rezervu vody. 

Ing. Šolc poskytol prítomným informáciu o organizovaní a financovaní výletu žiakov  

9. ročníka do Kremnice (Mincovňa, spoločný obed, Baňa - štôlňa Andrej) → všetko                      

– dopravu, obed, vstupy do zariadení hradí Občianske združenie. 

         

     V závere tohto bodu sa Mgr. Birošová za  rodičov poďakovala Ing. Šolcovi  za dlhoročnú 

vynikajúcu prácu a vedenie Občianskeho združenia rodičov - rodičovskej rady - ZRPŠ.                        

K poďakovaniu sa pripojili  ostatní  zástupcovia  rodičov  dlhým  potleskom. 

        V mene vedenia školy sa Ing. Šolcovi  poďakoval pán riaditeľ PhDr. Vaľko, ktorý veľmi 

kladne ocenil jeho osobný prístup, ako aj  spoluprácu s OZR – RR - ZŘPŠ  pod jeho vedením. 

        Ing. Šolc úprimne prijal vyslovené poďakovania.   

 

 

K bodu 9: 
 

     Plénum (zástupcovia  rodičov jednotlivých tried podľa  prezenčnej listiny) sa po hlasovaní 

o novom predsedovi OZ uznieslo: Predsedníčkou – štatutárny orgán Občianskeho 

združenia ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves sa s účinnosťou od 20.06.2014 stáva 

Mgr. Mária Hollaarová. Zároveň sa uvedeným dňom stáva predsedníčkou Rodičovskej 

rady – ZRPŠ.   
   Do tohto dátumu je potrebné riadne odovzdať a prevziať agendu predsedu OZ. 

 

 

K bodu 10: 
 

     Predseda Ing. Šolc  poďakoval prítomným  za aktívnu účasť a spoluprácu a zasadnutie 

ukončil. 
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K bodu 11: 

 
     P. Lorko navrhol a prezentoval prítomným zástupcom tried IND nový model „kľúč“ 

používania finančných prostriedkov tried IND, svoj návrh rozdal prítomným i v písomnej 

forme. Ostatní deviati prítomní zástupcovia tried IND sa s materiálom oboznámia 

a o predmetnej veci sa bude diskutovať na prvej schôdzi v novom školskom roku. Pre túto 

chvíľu sa prítomní vyjadrili, že predmetný návrh s nakladaním a hospodárením s finančnými 

prostriedkami IND je príliš pracný a administratívne zaťažujúci. Ďalej sa prítomní vyjadrili, 

že momentálny model je v súčasnosti vyhovujúci, transparentný a nie je „prioritou dňa“ ho 

meniť, možno v budúcnosti.   

 

 

                                                                        
Zapísal : Ing. Igor Geletka, Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27.05.2014 

                                                                                            

 

           

 

 

                                                                                                Ing. Vladimír Šolc, v.r.  

                                                                                                            predseda                                                                         
 

 

 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina  

Rozdeľovník: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


