Zápisnica
zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa 29.06.2017
Prítomní:

Bc. Peter Iliaš
Ing. Katarína Pánisová
Branislav Krpelan
Mgr. Petra Sládkayová
Ivana Kútna
PaedDr. Katarína Imreová
Mgr. Martin Škraban, hosť
Mgr. Daniela Pršová, hosť

Ospravedlnení: Jaroslav Mazán
Ingrid Balejová

Program:
1.Otvorenie, kontrola uznesenia
2.Výchovno-vyučovacie výsledky za II. polrok
3.Priebežná informácia o čerpaní rozpočtu
4. Návrh nových členov
5.Rôzne
6.Diskusia
7.Uznesenie
K bodu1:

K bodu 2:

K bodu 3:

K bodu 4:

K bodu 5:

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda výboru, Bc. Peter Iliaš.
S programom zasadnutia členov oboznámila pani Imreová, tajomníčka previedla
kontrolu uznesenia. Ukladacie uznesenie na zasadnutí výboru 01.02.2017 bolo
prijaté jedno ukladacie uznesenie – registrácia a vydokladovanie využitia príjmu
z 2% z dane. Zodpovední: RŠ a pokladník výboru ZRPŠ, termín: do 05/2017.
Ukladacie uznesenie bolo splnené
Riaditeľ školy, Mgr. Martin Škraban, vyhodnotil II. polrok. Konštatoval, že
z 326 žiakov prospelo s čistými jednotkami 78, PV 159, PVD 86, P 80 a neprospel
1 žiak.
Vyzdvihol vynikajúce výsledky, ktoré žiaci dosahujú vo vedomostných
a športových súťažiach (okresná, krajská až celoslovenská úroveň) a 31
najaktívnejších a najúspešnejších žiakov dostalo pochvalu od RŠ.
Za opakované porušovanie VPŠ bolo udelené pokarhanie RŠ 4 žiakom a 3 žiaci
majú zníženú známku zo správania.
Stav pokladne nebol k danému dňu uzavretý, stane sa tak v najbližších dňoch.
Niektoré kapitoly boli prečerpané, iné čerpané v súlade s plánom a niektoré neboli
vyčerpané. Kontrolu čerpania rozpočtu vykoná pokladníčka ZRPŠ pani Pánisová.
Vzhľadom k tomu, že volebné obdobie dvoch členov výboru sa končí, boli
prednesené návrhy na nových členov výboru. Samotná realizácia- voľba členov sa
uskutoční na jesennom rodičovskom združení.
V rôznom pán riaditeľ informoval prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili
v poslednom období:
-Testovanie 9- matematika-72,1% (slovenský priemer 56,4%)
- slovenský jazyk-70,2% (slovenský priemer 61,2%)
- 100% úspešnosť v matematike 4 žiaci, v slovenskom jazyku 2 žiaci

K bodu 6:
K bodu 7:

-výborné úspechy v športových súťažiach, olympiádach a súťažiach
- prvý a veľmi úspešný zdokonaľujúci plavecký výcvik žiakov 6.ročníka
- pobyt žiakov 2.ročníka v Belušských Slatinách (škola v prírode)
-zmeny v školskom roku 2017/2018, inovovaný štátny a školský vzdelávací
program – doteraz povinný druhý cudzí jazyk nahradí nový predmet Tvorivé
myslenie
Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu.
Uznesenie
Výbor ZRPŠ:
a) berie na vedomie:
- informáciu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za II.polrok
- informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu
- návrhy na nových členov výboru
- diskusné príspevky.

V Nitrianskom Rudne 29.júna 2017

Zapísala: PaedDr.Katarína Imreová

