
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 10.10.2011 

 
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. Predstavenie nových predsedov triednych výborov 0-tého ročníka, 1-vých. roč. 

a zároveň nových členov RR 

3. Informácia vedenia školy o najaktuálnejšom dianí na škole, dotazy, požiadavky predsedov 

triednych výborov na vedenie školy, 

4.  Informácia predsedov triednych výborov z triednych RZ konaných 21.09.2011.  

5. Informácia ekonómky – účtovníčky RR – OZR o aktuálnom stave účtu, pokladne, detto účet 

a pokladňa IND  

6. Informácia predsedu o priebehu akcií pre deti organizovaných a financovaných RR - OZR, 

požiadavky predsedu  smerom k predsedom jednotlivých triednych výborov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie  

10. Záver 

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

predseda RR-OZR →   financie, nákupy a pod. 

  

 
K bodu 1,2 :  

 
     Schôdzu otvoril Ing. Šolc, predseda RR – OZR zároveň privítal zástupcov vedenia školy. 

Konštatoval, že OZR je uznášania schopné. Zároveň privítal nových predsedov triednych výborov, 

ktorí sa predstavili → za 0 - tý ročník - nebol  prítomný zástupca, za 1.A triedu Mgr. Valter Kirol, za 

1.B Rastislav Feňár, za 1.C  Iveta Marečáková a za 7.D Štefan Greš.  

 

 

K bodu 3: 
      

     Keďže vedenie školy podalo aktuálne informácie rodičom už na celoškolskom ZRPŠ, len 

v krátkosti zopakovalo už podané informácie ako napr. :  
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- ZŠ ul. Ing. Kožucha bola v minulom školskom roku najúspešnejšia v predmetových 

olympiádach v SNV 

- Zastabilizoval sa počet žiakov  

- Na škole sa inštaloval kamerový systém 

- Na škole začal pracovať folklórny krúžok 

- Škola v prírode sa bude organizovať iba v prípade primeraného záujmu 

 

 

K bodu 4,7,8 : 
  

     Predsedovia triednych RZ informovali o priebehu triednych rodičovských združení a  

individuálnych pohovorov.  

 

Zo strany zástupcov rodičov : 

a/   Problém so stravnými lístkami – systémom odovzdania,  

b/   venuje sa malá pozornosť úspechom žiakov mimo školy, 

c/   vyučovanie nemeckého jazyka – doriešiť, 

d/   optimalizovať čas na doučovanie žiakov, 

e/   stravovacia komisia – kontroly jedál realizovať aj v tomto školskom roku    

 

     Rodičia pripomenuli nevyriešený problém parkoviska pred školou → Ing. Šolc odpovedal → OZ 

v spolupráci s PhDr. Vaľkom, riaditeľom školy vyvinulo enormnú snahu v predmetnej veci → 

projekt organizačné opatrenie v doprave, parkovanie, dopravné značenie, zátarasy, ochota OZ vložiť 

do predmetnej veci primeranú časť finančných prostriedkov  – všetko na dvakrát schválené 

riaditeľom ODI OR PZ a dopravným inžinierom kpt. Ing. Lukáčom. V mesiaci apríl 2011 prebehli 

jednania so zástupcom zriaďovateľa a zároveň vlastníka pozemkov pred budovou školy mestom 

Spišská Nová Ves → konkrétne Ing. Jozefom Gondom v tom čase ešte vedúcim Odboru výstavby, 

územného plánovania a dopravy na MsÚ Spišská Nová Ves, ktorý predostrel návrh odboru → 

výstavba chodníka pozdĺž „čela“ školy → jednoznačne sa vyjadril o zbytočnosti našich riešení keď 

mesto má v pláne chodník, finančné krytie bude bezproblémové, realizácia výstavby chodníka sa 

začne na začiatku letných prázdnin ( pochopiteľne  vedenie OZ i školy s takýmto riešením Ing. 

Gondu súhlasili ) → Ing. Šolca „milo“ prekvapili suverénne vyhlásenia Ing. Gondu v súvislosti 

s realizáciou výstavby chodníka. 

     Od apríla prešli dva mesiace → Ing. Gonda už nie je vedúcim Odboru V ÚPaD ( je ved. odd. 

V a D ) a jeho vyjadrenia sú úplne iné ako v apríli → viď príloha e – mailová komunikácia nižšie   

→ je 10.10.2011 a je jasné, že  ani po júnových vyjadreniach Ing. Gondu výstavba chodníka v tomto 

kalendárnom roku nebude realizovaná.     

 

 

K bodu 5 : 
 

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

stave účtu k 10.10.2011. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu         162,99 €                              1 896,32 € 

  pokladne                            486,40 €                                 108,90 €                
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K bodu 6 : 
 

     Ing. Šolc informoval prítomných o akciách, ktoré financovala, alebo spolufinancovala RR 

v minulom školskom roku na celoškolskom rodičovskom združení ( návštevy – Autosalón 

Bratislava, Habakuky Donovaly, Planetárium Košice, Karneval, Športové súťaže, časopis OKO,  

olympiády, protidrogový program, deň matiek, šachový turnaj ...... )  a prisľúbil , že v tomto trende 

budeme pokračovať aj v školskom roku 2011/2012 . 

     V tomto školskom roku sa už organizoval zájazd na Autosalón Nitra pre žiakov 9. ročníka                    

+ Planetárium Košice pre žiakov 4.ročníka. 
 

 

K bodu 10 : 
  

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

  

K bodu 11, 9 : 
 

     Predsedovia triednych výborov IND tried jednohlasne schválili: 

Uznesenie: Dovybavenie 5.A triedy IND  → videoprojektor, interaktívna tabuľa a pod. 

v hodnote cca 800,-€. 

 

 

 

 

                                                                        
Zapísal : Ing. Igor Geletka  

V Spišskej Novej Vsi. 11.10.2011 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                        predseda  RR-OZR                                                                                               
 

Prílohy :     

- e – mail  

-  Prezenčná listina  

 

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 

 

 


