
Zápisnica                                                                                                                                                                           

zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa 30.01.2018 

Prítomní:  Denisa Pánisová 

Ing. Katarína Pánisová   

Mgr. Petra Sládkayová 

  Branislav Krpelan 

  Jaroslav Mazán 

  Ing. Veronika Šutinská, PhD. 

  Ivana Kútna 

PaedDr. Katarína Imreová 

  Mgr. Martin Škraban, hosť 

  Mgr. Daniela Pršová,hosť 

    

Program: 1.Otvorenie, kontrola uznesenia 

  2.Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov  za I. polrok 2017/2018 

  3.Rôzne 

  4.Diskusia 

  5.Uznesenie 

 

K bodu1:  Zasadnutie otvorila a  prítomných privítala predsedníčka výboru 

pani Denisa Pánisová. S programom zasadnutia členov oboznámila 

Dr. Imreová, tajomníčka, a  previedla kontrolu uznesenia. Na zasadnutí výboru 

20.9.2017 bolo prijaté jedno ukladacie uznesenie: uskutočniť plenárne 

(prostredníctvom školského rozhlasu) a triedne ZRPŠ. Uznesenie bolo splnené 

12.10.2017. 

K bodu 2: Mgr. Martin Škraban, RŠ, informoval členov výboru o výchovno-vyučovacích 

výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018. Konštatoval, že počet 

neprospievajúcich žiakov má (v porovnaní s rovnakým obdobím v šk. roku 

2016/2017) klesajúcu tendenciu, neprospeli iba 2 žiaci. Vyzdvihol úspechy, 

ktoré žiaci dosahujú na súťažiach a v testovaní, ako aj mnohé iné mimoškolské 

aktivity. Kým v dobrovoľnom testovaní - KOMPARE 8 a 9 boli tentoraz 

dosiahnuté iba priemerné výsledky, v certifikovanom 

celoslovenskom TESTOVANÍ 5 dosiahli žiaci opäť výrazne lepšie  výsledky 

ako priemer Slovenska. &vyzdvihol, že žiaci pod vedením vyučujúcich 

vynikajúco reprezentujú školu na verejnosti, pripomenul najmä Vianočnú 

akadémiu. 

K bodu 3: V rôznom pán riaditeľ informoval prítomných o : 

 - termíne zápisu do 1.ročníka 14.4.2018 (sobota), 

 - plánovanom lyžiarskom výcviku žiakov 4. a 7. roč.(oba 12.-16.2.2018), 

 - chrípkových prázdninách (na základe rozhodnutia RÚVZ), 

 - karnevale v ŠKD 9.2.2018 (piatok), 

 - možnosti poukázania 2% z dane v prospech školy, 

 - 5. ročníku hádzanárskeho turnaja veteránov- Memoriál Miloša Kupca, 



  

                        - inovovaní detského ihriska v areáli školy (doskokové plochy a nové prvky), 

 - stave projektu na odborné učebne.  

K bodu 5: Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu. 

 

 

K bodu 6: Uznesenie 

  Výbor ZRPŠ: 

  a) berie na vedomie: 

  - vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok  2017/2018, 

  - informáciu o dosiahnutých výsledkoch v testovaní a súťažiach, 

  - informáciu o termíne zápisu do 1.ročníka, 

  - informáciu o lyžiarskom výcviku žiakov 4.a 7.roč., 

  - informáciu o Memoriáli Miloša Kupca v hádzanej, 

  - stave projektu na odborné učebne, 

                        - inovovaní detského ihriska v areáli školy (doskokové plochy),  

  - diskusné príspevky. 

  b) ukladá: 

- vydokladovať využitie príjmu z 2% za rok 2017 

   T: do konca 05/2018    Z: RŠ, pokladník ZRPŠ 

 

   

  

   

 

 

V Nitrianskom Rudne 30. januára 2018         Zapísala: PaedDr. Katarína Imreová 

 

 

 

 

 


