
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 15.11.2011 

 
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 29, viď prezenčná listina  

           PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 

     Mgr. Daniela Kyrcová, zástupkyňa riaditeľa školy   

     Mgr. Jozef Bakó, zástupca riaditeľa školy   

 

 

PROGRAM: 

 
1. Otvorenie 

2. Informácia vedenia školy  - výsledky ţiakov za prvý štvrťrok aktuálneho školského roka, 

o najaktuálnejšom dianí na škole, dotazy, poţiadavky predsedov triednych výborov na 

vedenie školy 

3. Informácia ekonómky – učtovníčky RZ – OZR p. Barbuščákovej o aktuálnom stave účtu, 

pokladne, detto účet a pokladňa IND, informácia o stave „výberu“ členského príspevku ZRPŠ 

→ informácia Mgr. Birošovej o stave „výberu“ poplatku IND 

4. Činnosť stravovacej komisie -  referuje p. Krišanda 

5. Poţiadavky predsedu RR - OZR smerom k predsedom triednych výborov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenie  

9. Záver 

10. Stretnutie predsedov triednych výborov tried IND, riaditeľ školy, ekonómka RR - OZR, 

predseda RR - OZR  → informácia riaditeľa školy o aktuálnom fungovaní tried IND, jeho 

poţiadavky smerom k predsedom triednych výborov IND, financie, nákupy a pod. 

  

 
K bodu 1 :  
 

     Schôdzu otvoril Ing. Šolc, zároveň privítal zástupcov vedenia školy. Konštatoval, ţe OZR je 

uznášania schopné . 

  

 

K bodu 2: 
 

     Za vedenie školy sa ujala slova Mgr. Daniela Kyrcová, ktorá podala prítomným informácie 

ohľadom výsledkov ţiakov a ich dochádzky za 1.štvrťrok aktuálneho šk. roka.  

- Na 1. stupni z 251 ţiakov je 14 slabo prospievajúcich ( z 37 rómskych je ich 9 ) 

- Na 2. stupni z 306 ţiakov je 29 slabo prospievajúcich ( z 32 rómskych je ich 15 ) 
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     Za zlé správanie dostalo pokarhanie triednym učiteľom 17 ţiakov školy a pokarhanie riaditeľom           

2 ţiaci školy. 

- Vymeškané hodiny: 1. stupeň 2 969, z toho 10 hodín neospravedlnených 

                                       2. stupeň 7 523, z toho 163 hodín neospravedlnených 

(z celkového počtu je vynechaných rómskymi ţiakmi 2480 hodín, z toho 107 hodín 

neospravedlnených) 

Slova sa ďalej ujal  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy, ktorý tlmočil kladnú odozvu 

pedagógov 1.stupňa na nultý ročník. 

Ďalej informoval prítomných :  

 - O zisku ceny Matice Slovenskej pre školský časopis „OKO“, 

 - o zisku Vlajky zelenej školy na ďalšie dva roky, 

 - o príprave „EKOAREÁLU ZDRAVIA“ za školou ( športoviská + dvor +  cestička cca 300 m,      

   celková hodnota cca 11 000,-€, z toho  6 600,-€  by malo byť zabezpečených prostredníctvom euro    

   fondov), ktorý by sa sprístupnil postupne aj obyvateľom z blízkosti školy, 

 - dňa 22.11.2011 „Deň otvorených dverí“ v IND triedach, 

 - o pozvaní na Mikuláša detí z materských škôl na program do telocvične školy, 

 - o organizovaní koncertu – spoločenskej akcie pre rodičov (ţiaci + učitelia) 14.12.2011v kine Mier 

 - o organizovaní školy v prírode : IV. ročník - zimná :  Ţdiar 05.03. - 09.03.2012 

                                                                         - letná   :  Drienica 21.05 – 08.06.2012 

 

     Ďalej prítomných informoval o kontrole ţiakov v školskej jedálni pri výdaji jedál a konštatoval, 

ţe priemerne 15 ţiakov denne príde na obed bez kartičky na stravovanie. 

 

     Z tohto dôvodu je potrebné aby ţiakov odhlasovali rodičia, a aby sa venovala vyššia pozornosť 

preberaniu kartičiek zo školskej jedálne a adresnému odovzdaniu ţiakom v triedach pred obedom. 

Tieto opatrenia by mali prispieť viac k tomu, aby sa naozaj stravovali iba  ţiaci, ktorý majú stravu 

zaplatenú, a niektorí aby zas neostali bez stravy ku ktorým sa ich kartička nedostane. 

 

     Mgr. Jozef Bakó - zástupca riaditeľa školy  informoval prítomných o ďalších sprístupnených 

sekciách na web - stránke školy. 

 

 

K bodu 3 : 
     

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

stave účtu k 09.11.2011. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu         3 054,55 €                            4 004,58 € 

   a  pokladne                          505,99 €                               114,67 €                
 

Predseda RR - OZR Ing. Vladimír Šolc vyslovil v celku spokojnosť s „výberom“ členského 

príspevku, aţ na štyri triedy 0 – tý ročník, 6.C, 7.D a 8.C kde dohodnutý termín nebol a nie je 

dodrţaný.  

Zároveň predniesol pripomienku, ţe ţiaci ktorí nemajú zaplatený poplatok sa uţ nemôţu 

zúčastňovať finančne náročnejších  akcií, ktoré sa  organizačne a finančne zabezpečuje RR - OZR. 
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K bodu 4: 
 

     Pán Krišanda informoval, ţe stravovacia komisia sa stretne v 47. týţdni a dohodne sa na termíne 

návšteve školskej jedálne. 

   

 

K bodu 5,6,7,8: 
 

     Prítomní predsedovia triednych výborov RZ súhlasili a uzniesli sa na neúčasti  žiakov,  ktorí 

nemajú zaplatený poplatok na finančne náročných akciách, ktoré organizačne a finančne 

zabezpečuje RR - OZR . 

 

a/ Ing. Geletka vzniesol nesúhlas  ohľadom  známkovania nedostatočnou pre ţiakov, ktorí si 

nedonesú úbor na cvičenie, alebo nemajú na vyučovaní učebnice (alebo atlas). Tie im nezabezpečí 

škola, no musia ich kúpiť rodičia (čo v niektorých rodinách je dosť finančne náročné), no v predaji 

nikde nie sú a po kníhkupectvách sa zapisujú do poradovníkov. 

K tomuto nesúhlasu sa pripojili viacerí predsedovia triednych výborov RZ a pýtali sa prečo sa to 

nerieši zápisom v ţiackych kniţkách. 

 

     PhDr. Vaľko poţiadal prítomných, aby sa konkrétne problémy riešili najprv s vyučujúcimi 

jednotlivých predmetov, aj keď vo výchovných predmetoch sa má pri známkovaní zohľadňovať 

najmä snaha ţiaka. 

  

b/ Ďalej sa stále opakuje, aj keď v menšej miere, nesúlad medzi zapísanými známkami v triednej 

knihe a v ţiackej kniţke. Táto pripomienka bola tieţ potvrdená viacerými zástupcami  rodičov po 

práve predchádzajúcich individuálnych pohovoroch v triedach. 

 

     Mgr. Kyrcová vysvetlila, ţe k tomuto problému môţe dochádzať pri delení tried na skupiny, 

alebo pri vyučovaní v odborných učebniach mimo kmeňovej triedy. Vtedy si ţiaci občas ţiacku 

kniţku zabudnú so sebou vziať. 

 

 

K bodu 9 : 
  

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

  

                                     

K bodu 10: 
 

     Riaditeľ školy PhDr. Vaľko vysvetlil prítomným → od budúceho školského roka musí mať 

novovzniknutá trieda IND 15 – 19 ţiakov → v ţiadnom prípade nie menej ako 15. 

V školskom roku 2010/2011 pri deficite ţiakov v IND a špeciálnych triedach v počte 50 → strata pre 

školu bola 100 000,-€, v aktuálnom školskom roku pri deficite ţiakov v predmetných triedach 

v počte 37 sa predpokladá strata cca 75 000,-€ → z tohto dôvodu sa vyberajú poplatky IND, aby 

aspoň z časti boli kryté výdavky v súvislosti s triedami IND ( napr. vybavenie,  zariadenie tried 

nemusí byť realizované z rozpočtu školy). 

     Taktieţ poţiadal predsedov triednych výborov, aby apelovali na ostatných rodičov → lojalita voči 

škole, aby sa nestávalo, ţe nám z týchto tried odídu piataci na osemročné gymnáziu, resp. ôsmaci na  
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bilingválne gymnázium → v takomto prípade sa rozpadne celá trieda → nelojálnosť, neserióznosť 

voči ostatným ţiakom.     
                                   
 

 

 

 

 

 

Zapísal : Ing. Igor Geletka  

V Spišskej Novej Vsi. 15.11.2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Vladimír Šolc                                                                           

                                                                                                 predseda  RR – OZR, v. r.                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy :    -  Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko , riaditeľ školy 


