Zápisnica
zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa 28.06.2018
Prítomní:

Denisa Pánisová
Ing.Katarína Pánisová
Branislav Krpelan
Mgr.Petra Sládkayová
Ivana Kútna
Ing.Veronika Šutinská,PhD
Jaroslav Mazán
PaedDr.Katarína Imreová
Mgr.Martin Škraban, hosť
Mgr.Daniela Pršová, hosť

Program:
1.Otvorenie, kontrola uznesenia
2.Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
3.Rôzne
4.Diskusia
5.Uznesenie
K bodu1:

K bodu 2:

K bodu 3:

Zasadnutie otvorila a prítomných členov výboru privítala predsedníčka výboru,
pani Denisa Pánisová. S programom zasadnutia členov oboznámila pani Imreová,
tajomníčka, a previedla kontrolu uznesenia. Na zasadnutí výboru 30.01.2018
nebolo prijaté ukladacie uznesenie.
Riaditeľ školy, Mgr.Martin Škraban, vyhodnotil výchovno-vyučovacie výsledky
dosiahnuté v II.polroku ako aj školský rok 2017/2018.
Konštatoval, že aj tento školský rok sa žiakom darilo dosahovať vynikajúce
výsledky vo vedomostných aj v športových súťažiach (okresná, krajská aj
celoslovenská úroveň). 28 najaktívnejších a najúspešnejších žiakov bolo
odmenených pochvalou od RŠ.
Za opakované porušovanie VPŠ boli udelené v 2. polroku 3 pokarhania RŠ.
Pozitívom je, že v 2. polroku nebola udelená znížená známka zo správania.
Riaditeľ školy prítomných informoval o aktivitách, ktoré sa uskutočnili
v poslednom období:
- Testovanie 5 a 9 - niekoľko žiakov dosiahlo 100 % úspešnosť a celkové
výsledky boli lepšie ako slovenský priemer,
- na Majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej žiačky obhájili vlaňajšie 2.miesto,
- výborné boli výsledky v športových, vedomostných aj umeleckých súťažiach
a olympiádach. V rámci okresu Prievidza sme boli ocenení ako škola s najlepšími
výsledkami v športových súťažiach.
- veľmi úspešný bol aj plavecký výcvik žiakov 3.ročníka,
- pobyt žiakov 2. ročníka v Jedľových Kostoľanoch (škola v prírode) prebehol
podľa plánu a v súlade so ŠkVP.
Rôzne

K bodu 4:
K bodu 5:

a) 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 Ing.
Katarína Pánisová. Stav pokladne bude zúčtovaný na najbližšom zasadnutí
výboru ZRPŠ v septembri.
b) Riaditeľ školy v súvislosti s končiacim mandátom poďakoval pánovi
Jaroslavovi Mazánovi za dlhoročnú aktívnu prácu vo výbore ZRPŠ a pomoc
pri zabezpečovaní a organizovaní viacerých šk. akcií. Vzhľadom k tomu bude
potrebné predložiť návrhy na nového člena výboru. Samotná realizácia, voľba,
sa uskutoční na jesennom rodičovskom združení.
c) Prebieha hlasovanie za jedinečný celoslovenský projekt pre deti mladšieho
školského veku: Športová akadémia Mateja Tótha (víťazná škola získa ročnú
dotáciu bezplatne). Pozn. V čase konania výboru naša škola viedla s pomerne
vysokým náskokom.
d) Pripravuje sa vybudovanie altánku (učebne v prírode) – spolufinancovať ho
plánujeme aj z prostriedkov ZRPŠ (zatiaľ predpokladáme sumu 3000.-€,
v prípade potreby a súhlasu výboru ZRPŠ môže byť navýšená). Vybudovaný
bude na bývalom školskom políčku, ktorého časť sa momentálne nevyužíva.
Altánok umožní vyučovanie prírodovedných predmetov (prvouka,
prírodoveda, biológia) priamo v prírode, teda výrazne zážitkovejším spôsobom
ako b to bolo v triede.
e) Zmeny, ktoré nastanú v budúcom šk. roku 2018/2019 - inovovaný štátny
a školský vzdelávací program bude zavedený v 4.a 8.roč., siedmaci budú mať
len druhý cudzí jazyk nakoľko alternatívny predmet tvorivé myslenie si
zvolilo len málo žiakov a v súlade so ŠkVP sa nebude pre budúci 7. roč.
otvárať. Predmet tvorivé myslenie však
pokračuje v 8.ročníku, pre
tohtoročných siedmakov.
Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu.
Uznesenie
Výbor ZRPŠ:
a) berie na vedomie:
-informáciu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za II. polrok a školský rok
2018/2019,
- informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu,
- návrhy na nového člena výboru,
- informáciu o vybudovaní altánku,
- diskusné príspevky.
b) súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov ZRPŠ na výstavbu altánku
vo výške 3000.- €.

V Nitrianskom Rudne 28.júna 2018

Zapísala: PaedDr. Katarína Imreová

