
Zápisnica 

zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa 14.09.2017 

Prítomní:  Jaroslav Mazán    Ospravedlnený: 

  Ing. Katarína Pánisová                          Branislav Krpelan 

  Mgr. Petra Sládkayová 

  Ivana Kútna 

  Denisa Pánisová 

  Ing. Veronika Šutinská, PhD. 

  PaedDr. Katarína Imreová 

  Mgr. Martin Škraban, hosť 

     

Program: 1. Otvorenie, kontrola uznesenia 

  2. Výchovno-vyučovacie výsledky za školský rok 2016/2017 

  3. Priebežná informácia o čerpaní rozpočtu 

  4. Voľba predsedu výboru ZRPŠ 

  5. Rôzne 

  6. Diskusia 

  7. Uznesenie 

 

K bodu 1:  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal riaditeľ školy, Mgr. Martin Škraban. 

S programom zasadnutia členov oboznámila tajomníčka  pani Imreová, následne 

previedla kontrolu uznesenia. Ukladacie uznesenie na zasadnutí výboru  29.06.2017 

nebolo prijaté. 

K bodu 2: Riaditeľ školy, Mgr. Martin Škraban, vyhodnotil školský rok 2016/2017 ako veľmi 

úspešný. Vďaka dosahovaným výsledkom v testovaní žiakov 9. a 5. ročníka, 

2. miestom v SR vo vybíjanej sa škola v hodnotení INEKO v rámci okresu 

umiestnila na 1.mieste, v rámci kraja na 8. mieste a v rámci SR na krásnom 

32. mieste (z 1314  plno organizovaných škôl). 

 Vyzdvihol vynikajúce výsledky, ktoré žiaci dosahujú aj vo vedomostných 

súťažiach a 31 najaktívnejších a najúspešnejších  žiakov dostalo pochvalu od RŠ. 

 Za opakované porušovanie VPŠ bolo udelené  pokarhanie  RŠ 4 žiakom a 3 žiaci 

mali zníženú  známku zo správania.  

K bodu 3: 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 Katarína 

Pánisová. O čerpaní rozpočtu, ako aj pláne na školský rok 2017/2018, budú rodičia 

podrobne informovaní na plenárnom ZRPŠ 12.10.2017 aj prostredníctvom webovej 

stránky školy. 

K bodu 4: Vzhľadom k tomu, že volebné obdobie dvoch členov výboru sa skončilo, bol výbor 

doplnený o dve nové členky: pani Veroniku Šutinskú a pani Denisu Pánisovú, ktorá 

bola zároveň jednohlasne zvolená za predsedníčku výboru ZRPŠ. 

K bodu 5: V rôznom pán riaditeľ informoval prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili 

v poslednom období a ktoré sú naplánované v školskom roku 2017/2018: 



- oprava strechy (havarijný stav), výmena radiátorov, ventilov, kotlov  (financie  

čerpané z havarijného fondu MŠVVaŠ SR) - bolo realizované počas prázdnin 

- plánovaný plavecký výcvik žiakov 3. roč. a  zdokonaľujúci plavecký výcvik  

žiakov 6. ročníka 

- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč. v Tatrách, 

- pobyt žiakov 2.ročníka v Jedľových Kostoľanoch (škola v prírode) 

- zmeny v  pedagogickom zbore: AJ bude vyučovať Mgr. Nechalová,              

fyziku Mgr. Hlavinková a novou posilou v ŠKD je Mgr. Petra Motúzová, 

- projekt na vybudovanie učebne v prírode (altánok) s náučným chodníkom 

v areáli školy, 

- novinkou v 5.-9.roč. je internetová žiacka knižka, 

- novinka: lyžiarsky výcvik žiakov 4.roč., ak bude záujem zo strany rodičov 

- pracuje sa na novom projekte na rekonštrukciu kotolne a vykurovacích telies, 

ako aj na rekonštrukciu elektroinštalácie v telocvični, podaný bude do konca 

septembra 2017. 

K bodu 6: Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu. 

K bodu 7: Uznesenie 

  Výbor ZRPŠ: 

  a) berie na vedomie: 

  - informáciu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2016/2017 

  - informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu 

  - informáciu o riešení havarijnej situácie strechy, rozvodov, kotlov 

  - informáciu o zavedení IŽK 

- informáciu o plaveckom a lyžiarskom výcviku, škole v prírode  v školskom roku 

2017/2018 

  - informáciu o zmenách v pedagogickom zbore 

  - informáciu o pláne vybudovať učebňu v prírode v areáli školy 

- informáciu o práci na novom projekte na rekonštrukciu kotolne, vykurovacích 

telies a elektroinštalácie v telocvični 

  - diskusné príspevky 
 

  b) schvaľuje: 

  - pani Denisu Pánisovú do funkcie predsedu výboru ZRPŠ 

  - rodičovský príspevok vo výške 12.-€/rodinu 

  - čerpanie financií z rozpočtu ZRPŠ na vybudovanie učebne v prírode 
 

  c) ukladá: 

  - uskutočniť plenárne a triedne ZRPŠ  T: 12.10.2017 

         Z: vedenie školy 

 

 

V Nitrianskom Rudne 14.septembra 2017   Zapísala: PaedDr. Katarína Imreová 

 

 

 

 


