
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 23.02.2012 
 

 

Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 27, 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 polrok aktuálneho školského roka, 

o aktuálnom  dianí na škole, dotazy, poţiadavky predsedov triednych výborov na vedenie 

školy 

3. Informácia predsedov triednych výborov o aktuálnom dianí vo svojich triedach                        

– individuálne pohovory, resp. triedne rodičovské zdruţenia 

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 -  referuje p. Krišanda 

6. Návrh spôsobu volieb rodičov do Rady školy, ktorých 2. kolo sa uskutoční v niektorý z dní 

19.3.2012 – 21.3.2012 

7. Poţiadavky predsedu RR-OZR smerom k predsedom triednych výborov – 2% zo zaplatenej 

dane 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Uznesenie  

11. Záver 

12. Stretnutie predsedov triednych výborov tried IND, riaditeľ školy, ekonómka PR-OZR, 

predseda RR-OZR   

 

 

K bodu 1 :  

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

uznášania schopné. 
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K bodu 2: 
 

     Za vedenie školy sa ujala slova pani zástupkyňa riaditeľa Mgr. Daniela Kyrcová, ktorá podala 

prítomným informácie ohľadom výsledkov ţiakov a ich dochádzky za 1.polrok aktuálneho šk. roka.  

Škola má rovnaký počet ţiakov, ako na začiatku šk. roka t.j. 559, 15 ţiakov je v zahraničí, z tohto 

dôvodu sa nehodnotili. 

Z celkového počtu ţiakov je 69 rómskych. Z nich 15 ţiakov neprospelo. 

      

     189 ţiakov bolo vyznamenaných, z toho 70 na 1.stupni a 119 na druhom stupni, z nich bolo 87 

čistých jednotkárov a to 52 na 1.stupni a 35 na druhom stupni. Za zlé správanie dostalo pokarhanie 

triednym učiteľom 6 ţiakov školy a pokarhanie riaditeľom školy taktieţ 6 ţiaci školy. 

 

Vedenie školy informovalo prítomných o akciách, ktoré prebehli počas 1. polroka: 

- Prevzatie certifikátu Zelená škola z rúk premiérky Slovenskej republiky, 

- prevzatie ceny Matice Slovenskej pre školský časopis „OKO“ 

- účasť ţiakov v Amavet  - 3.ţiaci úspešní, 

- úspešná účasť ţiakov v olympiádach ruského jazyka, nemeckého jazyka, matematickej, 

dejepisnej, geografickej olympiády, z ktorých ţiaci postupujú z mestkých na okresné kolá, 

- v 01/2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaţe „ Šaliansky Maťko“.  

  

  

      Slova sa ďalej ujal  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali 

pri úspechoch ţiakov našej školy v olympiádach, ale aj pri organizovaní karnevalu, badmintonového 

turnaja. 

Ďalej prítomných informoval a potvrdil zimnú školu v prírode pre 3. a 4. ročník, ktorá bude v   Ţdiari 

v polovici marca 2012. Potvrdil aj chystanú letnú školu v prírode. 

 

 Prítomných informoval aj o úspešných finančných projektoch, ktoré škola získala, a to: 

 

- Netradične za úspechom (cca 5 000,-€) 

  Projekt je zameraný na deti s poruchami učenia. Týmto deťom budú nové poznatky a vedomosti       

  podávané aj formou exkurzií, tvorivých dielní, pomocou kultúrnych podujatí, atd. .... 

 

- Vzdelávanie bez hraníc (cca 297 000,-€) 

  Projekt je časovo rozdelený na dva školské roky, so začiatkom v 09/2012. Jeho hlavnou     

  myšlienkou je, aby sa ţiaci učili záţitkovým spôsobom. 

  Projekt bude zameraný hlavne na viac anglického jazyka (menšie mnoţstvá, ale o to viac    

  častejšie, pravidelnejšie), regionálnu výchovu (spoznať čo najviac zo svojho blízkeho aj  

  vzdialeného okolia), postupne prejsť na moderný spôsob výučby v kaţdej vyučovacej triede                        

  (multimediálne učebne - interaktívne tabule, dataprojektory....) 

 

 

     Mgr. Jozef Bakó - zástupca riaditeľa školy  informoval prítomných o pripravovanom tenisovom 

turnaji pre ţiakov a rodičov, ktorý by sa mal uskutočniť v jarných mesiacoch na kurtoch pod 

poliklinikou. Tieţ informoval o pokračujúcom sa rozvoji mimoškolských aktivít, ku ktorým sa 

postupne pridávajú aj športové aktivity. 

 

 

 

 



 3 

K bodu 4 : 
 

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

stave účtu k 20.2.2012. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu         2 379,42 €                                5 325,69 € 

  a pokladne                               74,97 €                                       0,00 €                
 

 

K bodu 5: 

 
     Pán Krišanda informoval → stravovacia komisia bola na kontrole v školskej jedálni a vyslovil 

celkovú spokojnosť s kontrolovanou  stravou (dôkaz aj v náraste stravníkov oproti minulému roku  

→ o 40 stravníkov viac). Pripomenul, ţe zo strany nevychovaných stravníkov dochádza k deformácií 

príborov (točenie, nadlomenie...) Poprosil tieţ prítomných, aby na triednych rodičovských 

zdruţeniach informovali ďalších rodičov o včasnom zaplatení stravného. Šeky za stravu sa zvyčajne 

rozdávajú v 6.deň mesiaca a potrebné je ho zaplatiť do 20. dňa v mesiaci. Kľúče do mliečneho  

automatu sa dobíjajú kaţdý štvrtok. 

 

   

K bodu 3,6,8,9: 
 

     Takmer vo všetkých triedach sa rodičovské zdruţenia ešte len budú konať. V 4.B triede je zástup 

triedneho učiteľa aţ do konca školského roka, a rodičia si prizvali na tr. rodičovské zdruţenie      

Mgr. Muchovú ohľadom výučby nemeckého jazyka. V 2.C triede si vysvetlili rodičia „súhlasy pre 

psychologickú prácu so ţiakmi“ od psychológov, ohľadom ktorých mali veľmi málo informácií. 

 

Predseda RR-OZR Ing. Šolc informoval o potrebe zvoliť si na triednych zdruţeniach min. 

jedného zástupcu na voľby do Rady školy. Je tieţ potrebné, aby zástupcu volila nadpolovičná 

väčšina rodičov triedy. Voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov a ich náhradníkov sa uskutočnia 

20.03.2012 o 16.30 hod. tajnou voľbou. 

 

 

K bodu 7 : 
      

     Predseda RR-OZR Ing. Šolc poţiadal zástupcov rodičov o 2% príspevok pre RR-OZR zo 

zaplatenej dane.Tlačivá budú k dispozícii na triednych zdruţeniach (pre osoby zamestnané). 

Vyplnené ich je potrebné odovzdať na sekretariát p. Mikolajovej. Pri poukázaní 2% fyzických, resp. 

právnických osôb poprosil odovzdať fotokópiu predmetnej strany DP tieţ na sekretariát, alebo 

kontaktovať priamo jeho. Oznámil prítomným, ţe všetky informácie ohľadom 2% budú zverejnené 

na web stránke školy vrátane podrobného vysvetlenia dôvodu poukazovania 2% v roku 2012 za rok 

2011 Nadácii ATÉNA. Poţiadal predsedov triednych výborov  aby o všetkom informovali rodičov 

na triednych RZ.   

 

 

K bodu 11: 
  

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



 4 

 

 

K bodu 12: 
 

     Predsedovia triednych výborov IND navrhli nákup laserových tlačiarní do tried IND → 

predmetný návrh kaţdý prekonzultuje s rodičmi na triednych RZ.      

                                                                        
 

 

Zapísal : Ing. Igor Geletka, Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi, 23.02.2012 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Vladimír Šolc, v. r.                                                                           

                                                                                                                predseda  RR-OZR                                                                                               
 

 

Prílohy: Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


