RODIČOVSKÁ RADA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV
PRI ZŠ UL. ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
ZÁPISNICA
zo schôdze RR - Občianskeho združenia rodičov konanej
dňa 30.01.2013
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 24, viď prezenčná listina
PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy
Mgr. Daniela Dingová, zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Jozef Bakó zástupca riaditeľa školy

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Informácia vedenia školy - výsledky, dochádzka žiakov v prvom polroku školského roku
2012/2013, o aktuálnom dianí na škole, dotazy, požiadavky 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 Mgr. Birošovej o stave výberu
poplatku IND
4. Informácia predsedníčky stravovacej komisie Mgr. Slivovej → činnosť stravovacej
komisie
5. Požiadavky 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 PR-OZR,
predseda RR-OZR

K bodu 1:
Schôdzu otvoril Ing. Šolc, zároveň privítal zástupcov vedenia školy. Konštatoval, že OZR je
uznášania schopné.

K bodu 2:
Za vedenie školy sa ujala slova pani zástupkyňa Mgr. Daniela Dingová, ktorá podala
prítomným informácie ohľadom študijných výsledkov žiakov a ich dochádzky za prvý polrok
šk. roku 2012/2013. Z 533 žiakov školy prospelo s vyznamenaním 287 žiakov (144 čisté
jednotky), prospelo veľmi dobre 79 žiakov, prospelo 128 žiakov, neprospelo 27 žiakov, ostatní
nehodnotení (zahraničie, diag. ústav, 410 neospravedlnených hodín). Celkový počet
vymeškaných hodín 22 677, z toho 792 neospravedlnených. Ø na žiaka 43,69 z toho 1,53
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neospravedlnených. Z celkového počtu vymeškaných hodín rómske deti vymeškali 5 042 hodín,
z toho 659 bolo neospravedlnených. Znížených známok zo správania bolo 12. So študijnými
výsledkami žiakov prevláda spokojnosť. Spokojnosť nie je so školskou dochádzkou.
Mgr. Dingová ďalej prezentovala nespočetné množstvo športových, vedomostných úspechov
žiakov školy na okresnej, krajskej a v troch prípadoch celoslovenskej úrovni. informovala
o personálnych zmenách v učiteľskom zbore → nová p. učiteľka Mgr. Taniana Tekáčová
(ANJ/NEJ), dlhodobá PN Mgr. Valéria Mecková, v triednictve VII.C triedy ju zastupuje Mgr.
Valéria Ilavská. Vo výučbe matematiky Mgr. Meckovú zastupuje Mgr. Peter Windt a vo výučbe
technických prác Mgr. Jozef Sobinovský. NA MD je Mgr. Martina Polláková (MAT/FYZ), od
marca 2013 na MD nastúpi Mgr. Stanislava Ledecká (FYZ/EKO).
Mgr. Jozef Bakó informoval o premenovaní Školského strediska záujmovej činnosti na
Centrum voľného času (od 01.01.2013) → avizoval útlm v aktivitách Centra voľného času
z dôvodu nedostatku financií.
PhDr. Vaľko informoval o stave projektu Vzdelávanie bez hraníc (Premena tradičnej školy
na modernú), informoval o aktuálnej materiálnej vybavenosti školy, odpovedal na otázky z pléna
týkajúce sa vyučovacieho procesu, jeho ďalšieho skvalitňovania.

K bodu 3:
Ekonómka – účtovníčka RR a OZR p. Jana Barbuščáková informovala prítomných
o aktuálnom stave účtu k 28.01.2013.
stav bankového účtu:
pokladne:

OZ :
2 640,85 €
984,67 €

IND :
3 905,22 €
80,38 €

K bodu 4:
Mgr. Jana Slivová – predseda stravovacej komisie informovala: odhlasovanie z obedov „na
poslednú chvíľu“ je možné len vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie žiaka, odcestovanie
žiaka, reprezentácia školy mimo priestorov ZŠ Ing. Kožucha SNV v mimoškolských aktivitách).
Vytvorili sa dve skupiny stravníkov permanentní (každý vyučovací deň v mesiaci)
a nepermanentní – vybrané dni v týždni (napr. utorok a štvrtok, alebo streda a piatok). Nie je
možné žiaka prihlásiť na obed kedy rodič chce, resp. potrebuje (napr. na 1. a 12. Marca, 5.,26.
a 30 apríla). Hlavný dôvod vyššie uvedeného je → plánovanie správneho množstva objednávania
a nákupu potravín na jednotlivé dni vedúcou ŠJ (je nutné vedieť počet stravníkov na každý deň).

K bodu 5:
Predseda RR-OZR Ing. Šolc informoval prítomných → podarilo sa získať pre OZR
finančný dar od právnickej osoby vo výške 1 500,-€. Konateľ spoločnosti podmienil realizáciu
finančného daru – OZR nesmie byť v roku 2013 prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. Z tohto
dôvodu dôjde v r. 2013 k spolupráci s Nadáciou Aténa. (všetko bude zverejnené na web stránke
školy na hlavnej stránke prostredníctvom bannera cca 28.02.2013. Ing. Šolc požiadal riaditeľa
školy, aby predmetnú informáciu tlmočil pedagogickému zboru a zamestnancom školy, detto
požiadal predsedov triednych výborov o informovaní rodičov.
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K bodu 6,7,8,9:
Predseda RR a OZR poďakoval prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu a zasadnutie
ukončil. Požiadal predsedov triednych výborov IND tried o zotrvanie za účelom stretnutia
s vedením školy a predsedom RR – OZR.

K bodu 10:
Neodsúhlasovalo sa žiadne použitie finančných prostriedkov → realizovať použitie
finančných prostriedkov odsúhlasených 29.10.2012 → zodpovedná Mgr. Štefánia Slivošová
- sedacie oddychové kocky + koberce pre IND I. stupeň vo výške cca 1 000,-€

Zapísal : Ing.Vladimír Šolc
V Spišskej Novej Vsi, 30.01.2013

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

Prílohy : Prezenčná listina
Rozdeľovník: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy

