
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 15.05.2012 
 

 

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 štvrťrok druhého polroka 

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                        

→ „aprílové“ individuálne pohovory, resp. triedne rodičovské zdruţenia 

4. Informácia ekonómky – účtovníčky RZ – OZR p. Barbuščákovej o aktuálnom stave 

účtu, pokladne, detto účet a pokladňa IND 

5. Činnosť stravovacej komisie -  referuje p. Krišanda 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenie  

9. Záver 

10. 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 uznášaniaschopné. 

 

 

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. štvrťrok 

druhého polroka aktuálneho šk. roka. Z 251 ţiakov na 1. stupni je slabo prospievajúcich 20  

→ pokarhania riaditeľom školy 4, počet vymeškaných hodín 5 779 z toho 15 

neospravedlnené. 
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Z 307 ţiakov na 2.stupni je slabo prospievajúcich ţiakov 34 → pokarhania riaditeľom školy 

10, pokarhania triednym učiteľom 4 a napomenutie v jednom prípade, počet vymeškaných 

hodín 10 210 z toho 112 neospravedlnených. 

     Mgr. Kyrcová ďalej informovala o výsledkoch deviatakov pri „monitore“ → ich výsledky 

boli lepšie ako celoslovenský priemer. Ţiačka Lucia Bajtošová z 9.B dosiahla ako jediná 

v meste 100% výsledky z M i zo SJ. Taktieţ boli vyzdvihnuté úspechy ţiakov školy 

v rôznych olympiádach a mimoškolských činnostiach. 

     PhDr. Vaľko informoval prítomných o aktuálnych postupoch v súvislosti s víťazným 

projektom „Vzdelávanie bez hraníc“ na ďalšiu modernizáciu výučbových postupov 

a v súvislosti s nimi s ďalšou modernizáciou školy, informoval o výsledkoch volieb členov 

Rady školy zo strany rodičov, pedagogických pracovníkov a nepedagogického pracovníka 

školy. V dňoch 21.05. – 25.05.2012 škola v prírode 2. stupeń – Drienica, v dňoch 04.06.         

– 08.06.2012 škola v prírode 1. stupeň – Drienica. V škoskom roku 2012/2013 nultý ročník 

nebude otvorený z dôvodu veľmi nízkeho počtu detí – potenciálnych ţiakov nultého ročníka. 

     Mgr. Bakó informoval o mimoškolských aktivitách ţiakov – moţnosť účasti i rodičov       

– bedmintonový turnaj. 

 

         

K bodu 3:   
 

     V mesiaci apríl sa v prevaţnej miere konali v jednotlivých triedach individuálne pohovory. 

Problémy s učením a s celkovým prístupom k povinnostiam boli, resp. stále pretrvávajú 

u väčšiny ţiakov 7.D a 8.C triedy. Zástupcovia  ostatných tried → nedeklarovali zásadné 

problémy.  

 

 

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                959,04 €                                  6 057,72 € 

  a pokladne                                   22,46 €                                         0,46 €                
 

 

K bodu 5: 

 
     Pán Krišanda informoval → nedostatky v kvalite stravy, v spôsobe jej výdaja neboli 

zistené. 

Keďţe od 01.09.2012 dieťa p. Krišandu nebude ţiačkou našej školy p. Krišanda ukončil svoju 

činnosť v stravovacej komisii, detto k 29.06.2012 končí vo funkcii predsedu triedneho výboru 

5.B triedy (budúcoročnej 6.B).  

 

  K bodu 6, 7, 8, 9: 
      

     Voľná, nezáväzná diskusia prebiehala v súvislosti s odchodom niektorých ţiakov na 

osemročné, resp. bilingválne gymnázium – odíde menej ţiakov ako v minulom školskom 

roku. Uznesenie → nebolo prijaté. 
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     Predseda RR – OZR poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. Poţiadal 

zástupcov tried IND o zotrvanie za účelom stretnutia zástupcov tried IND, riaditeľa školy 

a predsedu RR – OZR.  

 

 

K bodu 10 : 
      

     Zástupcovia tried IND odhlasovali ďalšie pouţitie finančných prostriedkov IND: 

- licencia na interaktívne testy cca 200,- € 

- magnetická písacia tabuľa pre 5.A cca 320,- € 

- čiastkové náklady → medzinárodná súťaţ Brusel  dve ţiačky IND 160,-€ 

- 2 kusy propagačné reprezentatívne otáčacie presklené vitríny za účelom prezentovania 

ţiakov IND, tried IND a ďalšieho spropagovania tried IND budúcim potenciálnym 

záujemcom (rodičom detí) cca 660,-€  
 

 

 

 

 

 

Zapísal : Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi, 15.05.2012 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                predseda  RR-OZR                                                                                               
 

 

 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 
 


