RODIČOVSKÁ RADA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV- ZRPŠ
PRI ZŠ UL. ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
ZÁPISNICA
zo schôdze celoškolského ZRPŠ konanej dňa 26.09.2012
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 Dingová – zást. riaditeľa školy,
Mgr. Jozef Bakó – zást. riaditeľa školy,
Mgr. Anna Nováčeková – výchovná poradkyňa,
Mgr. Štefánia Slivošová – vedúca ŠKD,
Mária Bőhmerová – vedúca ŠJ
zástupcovia pedagogického zboru – viď prezenčná listina.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Príhovor riaditeľa školy PhDr. Vaľka
3. Hodnotenie uplynulého šk. roka 2011/2012 – výsledky žiakov → vo
vyučovacom procese, dochádzka, správanie, mimoškolské aktivity
– Mgr. Dingová
4. Informácia Mgr. Baká – záujmová činnosť, Mgr. Nováčekovej – ďalšie
štúdium po skončení ZŠ, Mgr. Slivošovej – ŠKD, p. Bőhmerovej - ŠJ
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 PhDr. Vaľkovi riaditeľovi školy.

K bodu 2:
PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy predstavil novú zástupkyňu riaditeľa školy pre I. stupeň
Mgr. Danielu Dingovú, ktorá nahradila v tejto funkcii Mgr. Danielu Kyrcovú, ktorá k 31.08.2012
odišla do starobného dôchodku. Informoval prítomných o víziách vedenia školy v súvislosti s jej
smerovaním v školskom roku 2012/2013, o projekte ďalšej modernizácie a vybavenia školy,
o modernom učení anglického jazyka → „zážitkovým“ spôsobom, o aktuálnom počte žiakov školy
→ na I. stupni 221 žiakov, na II. stupni 314 žiakov, ktorým sa vo výchovnovzdelávacom procese
venuje 43 pedagogických pracovníkov 7 vychovávateliek a 2 asistentky.
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Ďalej prítomných informoval o ďalšom napredovaní školy v minulom školskom roku z pohľadu
materiálno - technického zabezpečenia, výchovnovzdelávacieho procesu, vyzdvihol mimoriadne
vynikajúce výsledky žiakov v mimoškolských aktivitách, taktiež poukázal na vec, ktorú sa zatiaľ
nepodarilo vyriešiť – organizáciu dopravy a parkovania pred školou. Tohto školského roku sa
začala spolupráca so ZUŠ, ktorá na škole vytvorila detašované pracovisko pre výtvarný odbor, to
znamená, že deti so záujmom o tento odbor môžu rozvíjať svoj výtvarný talent pod odborným
dohľadom priamo v priestoroch školy.
Na záver svojho prejavu a poďakoval rodičom za aktívny záujem o celkové dianie na škole
a spoluprácu.

K bodu 3 :
Mgr. Dingová zhodnotila uplynulý školský rok → výsledky vyučovací proces → vo väčšine
veľmi dobré – deviataci pri „monitore“ dosiahli lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer,
žiačka Lucia Bajtošová dosiahla ako jediná v meste 100% výsledky i zo SJ i z M
→ správanie až na ojedinelé prípady na veľmi dobrej úrovni, mimoškolské aktivity → veľké
množstvo úspechov žiakov školy v rôznych športových súťažiach, jazykových, matematických
olympiádach, rôznych kvízoch, Mgr. Dingová informovala prítomných v ktorých mimoškolských
aktivitách a menovite ktorí žiaci sa umiestnili na prvých miestach na okresnej, krajskej
a celoslovenskej úrovni. Tak ako v školskom roku 2010/2011 tak i v školskom roku 2011/2012
najviac ocenených detí v rámci mesta za výsledky v mimoškolských aktivitách bolo zo ZŠ
Ing. Kožucha.

K bodu 4 :
Mgr. Bakó informoval prítomných o ŠSZČ a jeho záujmových útvaroch → basketbal, plávanie,
shorttrack, bedminton, florbal, atletika, lyžovanie, folklór, modelársky, olympijský klub, džudo,
EKO, čísla a svet, spoznávajme Spiš a tenisový → je zrejmé, že možnosti žiakov realizovať sa
v mimoškolských aktivitách sú rozsiahle.
Výchovná poradkyňa Mgr. Nováčeková informovala o umiestnení bývalých žiakov – deviatakov
na stredných školách a gymnáziách → všetci boli prijatí, jeden žiak ako 16 – násť ročný ukončil
povinnú školskú dochádzku a ďalej v štúdiu nepokračoval, informovala rodičov deviatakov
a o možnostiach spolupráce ich detí spoločne s nimi priamo s ňou pri výbere škôl pre stredoškolské
štúdium.
Vedúca ŠKD Mgr. Slivošová informovala o činnosti ŠKD v minulom školskom roku a o pláne
fungovania v tom aktuálnom → návštevy kina, múzea, ZOO, knižnice, účasť na besedách rôzneho
zamerania.
Vedúca ŠJ p. Bőhmerová informovala → ŠJ hydinu, hovädzie i bravčové mäso odoberala a stále
odoberá výlučne od slovenského dodávateľa, ktorý spracováva mäso len z domácej produkcie,
bezmäsité jedlo 1x do týždňa, u detí so zvláštnym režimom stravovania (diéta a pod.) je možnosť
u detí jedlo si doniesť z domu, v kuchyni ho kuchárky zohrejú a dieťaťu „naservírujú“.

K bodu 5:
Ekonómka - účtovníčka RR a OZR p. Barbuščáková, informovala prítomných o aktuálnom
stave finančných prostriedkov :
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stav bankového účtu
stav pokladňa

k 26.09.2012
k 26.09.2012

stav bankového účtu IND k 26.09.2012
stav pokladňa
k 26.09.2012

539,54 €
337,07 €
5 874,42 €
152,20 €

K bodu 6:
Predseda RR-OZR informoval všetkých prítomných o výške členského príspevku na školský rok
2012/2013, ktorý je nemenný → 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 26.10.2012, požiadal rodičov o absolútnu platobnú disciplínu.
Ing. Šolc ďalej informoval o akciách pre deti ktoré organizovalo a v plnej výške hradilo OZR
a akciách, ktoré organizovali pedagógovia za plného, resp. čiastočného finančného krytia OZR,
peňažný denník OZR i OZR - IND je zverejňovaný a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke
školy, taktiež zápisnice z jednotlivých zasadnutí Rodičovskej rady, takže rodičia majú permanentne
možnosť získavať aktuálne informácie o práci a činnosti Rodičovskej rady, resp. toku financií.

K bodu 7,8:
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, 27.09.2012

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

Prílohy :

- Prezenčná listina rodičov
+ vedenia školy a pedagogického zboru
Rozdeľovník: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

