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OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZŠ ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

 

Zápisnica zo stretnutia predsedov triednych výborov tried IND s vedením školy, predsedom 

OZR – RR – ZRPŠ a ekonómkou OZR – RR – ZRPŠ konaného 18.03.2015 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

Program:   1. Otvorenie. 

                    2. Informácie vedenia školy. 

                    3. Informácia ekonómky – účtovníčky. 

                    4. Rôzne. 

 

ad 1 :  Mgr. Hollaarová privítala rodičov – zástupcov tried, vedenie školy a odovzdala slovo         

            p. riaditeľovi.     

ad 2 :  Pán riaditeľ informoval prítomných : 

- o reforme školského vzdelávacieho programu od nového šk. roku pre 1. a 5. ročník 

IND, 

- v budúcom školskom roku sa bude  počas niekoľkých dní realizovať blokové 

vyučovanie zamerané na jednu tému na viacerých predmetoch tak, aby žiaci získali 

komplexný pohľad na danú problematiku, 

- v šk. roku 2015/2016 je záujem 30 žiakov o IND, 

- ročníkové práce majú byť prirodzenou záležitosťou vyplývajúcou z vyučovacieho 

procesu, dieťa má prácu písať samo podľa schopností a veľmi dobré výstupy by sa mali 

potom ďalej rozpracovať. 

     ad 3 :   Ekonómka – účtovníčka p. Barbuščáková podala informáciu o stave finančných  

prostriedkov po úhrade keramických tabúľ : 

                  stav pokladne 169, 50 €  a stav BÚ 5 657,12 €. 

    ad 4 :    Pani Hollaarová po predchádzajúcom prejednaní navrhla zakúpiť z prostriedkov IND novú 

interaktívnu tabuľu pre triedu 8.A. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

                  V priebehu budúceho šk. roku by mali byť všetky triedy vybavené interaktívnymi 

tabuľami. Trieda 7.A má projektor v havarijnom stave a tak dostane interaktívnu tabuľu 

v rámci presunov tried v novom školskom roku.   
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Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady – Občianskeho združenia rodičov konaného dňa 

18.03.2015 

 

Prítomní : rodičia podľa prezenčnej listiny, p. riaditeľ PhDr. Vaľko, p. zástupkyňa Mgr. Dingová,          

                  p. zástupca Mgr. Bakó, predsedníčka OZR -  RR Mgr. Hollaarová 

 

Program :  1. Otvorenie. 

                    2. Príhovor p. riaditeľa. 

                    3. Zhodnotenie výchovno – vzdelávacieho procesu za 1. polrok. 

                    4. Informácia o činnosti záujmových útvarov. 

                    5. Informácia predsedov triednych výborov o priebehu triednych rodičovských  

                        združení. 

                    6. Informácia ekonómky – účtovníčky RR – OZR o aktuálnom stave účtu a pokladne. 

                    7. Poukázanie 2 %  z dane, stav. 

                    8. Deň rodičov – odozva rodičov, nápady, iniciatíva rodičov. 

                    9. Činnosť stravovacej komisie. 

                  10. Diskusia. 

                  11. Záver. 

 

ad 1:   Predsedníčka OZR -  RR Mgr. Hollarová privítala prítomných a otvorila zasadnutie. 

ad 2:   Pán riaditeľ PhDr. Bohuslav Vaľko vo svojom príhovore informoval prítomných o ukončení                              

            projektu „ Vzdelávanie bez hraníc“, o príprave nového projektu „ ERAZMUS“, o príprave  

            Slávnostnej akadémie pri príležitosti 50. výročia založenia školy v dňoch 20. a 21. 05.2015 

            pre širokú verejnosť, o príprave Pamätnice zo života školy. 

            O zápis do prvého ročníka prejavilo záujem takmer 90 žiakov.  

            V priebehu šk. roku 2014/2015 sa bude realizovať vytvorenie chodníka a rozšírenie   

             vstupných priestorov pred školou ako aj výstavba multifunkčného ihriska. 

ad 3:   Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok predniesla p. zástupkyňa 

            Mgr. Dingová. Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájali do mnohých postupových súťaží a  
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            dosiahli veľmi pekné úspechy, bližšie informácie sú zverejnené na stránke školy. 

ad 4:   P. zástupca Mgr. Jozef Bakó informoval o činnosti záujmových krúžkov, o plánovaných 

            aktivitách záujmových útvarov a o príprave deviatakov na Testovanie 9 – 2015 

ad 5:   Jednotliví predsedovia tried informovali o konaní individuálnych pohovorov. 

            Za 7.A: p. učiteľka požaduje, aby deti navštevujúce krúžky boli uprednostnené na obed.  

            Žiaci 7.A vyjadrili spokojnosť a poďakovanie za perfektnú organizáciu lyžiarskeho výcviku. 

ad 6:   Ekonómka – účtovníčka RR – OZR p. Barbuščáková podala informáciu o aktuálnom stave  

            finančných prostriedkov: stav pokladne 543,47 € stav BÚ 5 354,33 €. 

ad 7:   Pani Hollaarová pripomenula  a povzbudila prítomných rodičov ku darovaniu 2 % dane  

           z príjmov občianskemu združeniu rodičov.  

ad 8:   Rodičia prejavili záujem a ochotu podieľať sa na organizovaní Dňa rodičov deťom. 

            Termín: 16.06.2015 

ad 9:   Za členky stravovacej komisie boli navrhnuté a schválené p. Šoltésová 2.C  

            a p. Brathová 1.B. 

ad 10:  Rodičia žiakov 3.B triedy vzniesli požiadavku, či by nebolo možné zaradiť do jedálneho  

             lístka viac detských jedál. 

             Výlet deviatych ročníkov hradený z prostriedkov OZR sa uskutoční 23.06.2015. 

ad 11:  Na záver predsedníčka OZ RR Mgr. Hollaarová poďakovala všetkým za účasť. 

 

PRÍLOHY: prezenčná listina 

 

V Spišskej Novej Vsi  18.03.2015                                  zapísala: Ing. Alica Vitková 


