
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 21.09.2011 

 
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 Kyrcová – zást. riaditeľa školy, 

                Mgr. Jozef Bakó – zást. riaditeľa školy,  

     Mgr. Anna Nováčeková – výchovná poradkyňa 

                Štefánia Vantrobová – vedúca ŠKD,   

                zástupcovia pedagogického zboru – viď prezenčná listina.  

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 

2. Hodnotenie uplynulého šk. roka 2010/2011 – výsledky žiakov → vo 

vyučovacom procese, dochádzka, správanie, mimoškolské aktivity                      

– Mgr.Kyrcová 

3. Príhovor riaditeľa školy PhDr. Vaľka 

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

štúdium po skončení ZŠ, p. Vandrobovej – ŠKD 

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 Mgr. Kyrcovej, zástupkyni riaditeľa školy. 

 

 

K bodu 2: 
 

     Mgr. Kyrcová zhodnotila uplynulý školský rok → výsledky vyučovací proces → vo väčšine 

veľmi dobré – deviataci v rámci monitoru druhý najlepší v meste, 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, pri príležitosti dňa študentov bolo v mesiaci november 2010 zriaďovateľom najviac 

ocenených detí v rámci mesta za výsledky v mimoškolských aktivitách zo ZŠ Ing. Kožucha.    
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K bodu 3 : 
  

     PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy informoval prítomných o ukončení rekonštrukcie školy, 

o ďalších vykonaných prácach realizovaných svojpomocne v budove školy → neboli súčasťou 

projektu rekonštrukcie školy. Ďalej informoval o pripravovaných, resp. pripravených projektoch 

školy, súvisiacich s celkovým špičkovým materiálno – technickým vybavením všetkých tried školy 

za účelom ešte viac skvalitniť vyučovací proces.    

    V ďalšej časti svojho príhovoru načrtol prítomným ďalšie smerovanie školy, resp. kam sa bude 

ďalšie snaženie vedenia školy s celým pedagogickým zborom uberať → jedným z plánovaných 

krokov napr. spolupráca s ZUŠ v školskom roku 2012/2013 → zriadenie odborného vzdelávania vo 

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

     Na záver svojho prejavu predstavil nových členov pedagogického zboru, poprial im veľa 

úspechov na ich novom pôsobisku a taktiež sa poďakoval rodičom za  súčinnosť a spoluprácu, ktorú 

hodnotil vysoko pozitívne.     

 

 

K bodu 4 : 
 

     Mgr. Bakó informoval prítomných  o Školskom stredisku záujmovej činnosti, 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 → všetci boli prijatí a o možnostiach spolupráce terajších 

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

     Vedúca ŠKD p.Vantrobová informovala o činnosti ŠKD v minulom školskom roku a o pláne 

fungovania v tom aktuálnom.   
 

 

K bodu 5:  

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

stave finančných prostriedkov : 

 

  stav bankového účtu         k 21.09.2011      1 270,64 € 

  stav pokladňa                    k 21.09.2011         363,40 € 

 

  stav bankového účtu IND k 21.09.2011         108,90 € 

  stav pokladňa                     k 21.09.2011      1 896,32 €  

 

 

K bodu 6: 
 

     Predseda RR-OZR na základe jednohlasného schválenia predsedov triednych výborov dňa 

13.06.2010 ( uznesenie zo zasadnutia RR ) informoval všetkých prítomných o výške členského 

príspevku na školský rok 2011/2012, ktoré sa navýšilo v porovnaní s predchádzajúcimi troma 

školskými rokmi (12.-€ na žiaka, a na každého ďalšieho žiaka – súrodenca 5,-€ )  na terajších 

aktuálnych 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 31.10.2011 a poprosil prítomných rodičov o dodržanie termínu úhrady. 



 3 

     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, vymenoval pedagógov, ktorí jednotlivé akcie pre deti organizovali, alebo 

spoluorganizovali → poukázal na vysokú úroveň spolupráce OZ s vedením školy a pedagogickým 

zborom. 

     Ďalej informoval o ukončení spolupráce IND s Nadáciou ATÉNA k 31.08.2010 a o pričlenení 

IND k OZ od 14.10.2010 ( uznesenie zo zasadnutia RR – OZR dňa 14.10.2010 ), zriadení 

samostatného účtu IND a o absolútnom spriehľadnení toku finančných prostriedkov IND → detto 

tak ako „hlavný“ peňažný denník i peňažný denník IND je zverejňovaní a pravidelne aktualizovaný 

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. 22.09.2011 

                                                          

                        

   

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

 

 

 

 

 

Prílohy :    -  Prezenčná listina rodičov  

                     + vedenia školy a pedagogického zboru   

Rozdeľovník: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ 


