Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady
pri SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Termín konania:
12.10.2017 o 17.30 hod.
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

Otvorenie
Voľba člena do Rady školy pri SPŠJM
Voľba tajomníka Rodičovskej rady pri SPŠJM
Návrh rozpočtu na školský rok 2017/2018
Prerokovanie pripomienok z triednych schôdzí RZ
Diskusia
Záver

Zasadnutie otvorila tajomníčka RŠ Mgr. Eva Luptáková, privítala prítomných.
Voľba člena do RŠ – volebná komisia vyhodnotila hlasovacie lístky. Z celkového počtu 340
zúčastnených boli 3 hlasy neplatné.
Za člena do rady školy bol zvolený Miroslav Baslar s počtom hlasov 169.
Voľba tajomníka do rodičovskej rady
Za tajomníka rady rodičov bola členmi jednohlasne zvolená Zdenka Šišková / I.D/ - nikto nebol
proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Návrh rozpočtu na školský rok 2017/2018 na základe podkladov, ktoré spracovala pokladníčka
RR Ing. Patrícia Hudobová, predniesla Mgr. Eva Luptáková.
Prerokovanie pripomienok z triednych schôdzí :
I.A – na obedy je dlhá čakacia doba – pridali sa stoly
- učebnice MAT a FYZ dostali žiaci len po jednej do lavice, je problém s požičiavaním – knihy
boli žiakom vydané na základe požiadaviek vyučujúcich, ak knihu potrebujú žiaci aj na
domácu prípravu budú im knihy doplnené
I.B – končiť piatok 5. vyučovacou hodinou- nie je reálne z dôvodu týždenného počtu hodín,
v prípade potreby je požiadavku potrebné prekonzultovať individuálne s triednou
I.D – ujasnenie k počtu ospravedlňovania hodín rodičom – spolu 9 dní
- žiaci nedostali k nahliadnutiu vyhodnotenú písomku – vyučujúci musí umožniť nahliadnutie,
ak žiak nie je na hodine a chce vidieť ohodnotenú prácu, dohodne sa z vlastnej iniciatívy
s vyučujúcim na inom termíne
II.A – požiadavka vydanie potvrdenia o platbe napr. ISIC- škola nemôže vydať potvrdenie, ktoré
by slúžilo ako daňový doklad, hromadná faktúra za platbu, ako dôkaz slúži pri ISICu známka
- požiadavka na zverejňovanie pripravovaných akcií v predstihu – je možné zabezpečiť cez
elektronický systém
- je možné písať ospravedlnenky cez elektronickú žiacku knižku – áno, je možné si aj zmeniť
heslo, aby nebolo totožné s heslom dieťaťa

6.

II.C – pripomienka rodičov na predmet MAT, že doučovanie a externé doučovanie nemôže
suplovať vyučovanie, je potrebné zmeniť prístup vyučujúcej – chyba v komunikácii,
kompromis v domácej príprave
III.C – pripomienky k predmetu MAT – žiaci nemajú výhrady ku kvalite výučby, ale skôr vidia
chybu v komunikácii, sú vystresovaní, majú trému a chýba im pozitívna motivácia, majú
záujem o doučovanie, ale rozvrh sa prekrýva s matematickým krúžkom
- TSV dievčat – koliduje s rozvrhom – riaditeľ školy súhlasí, že dievčatá po dohode
s vyučujúcou, môžu absolvovať telesnú spolu s chlapcami
III.F – požiadavka na zmenu rozvrhu – v tejto chvíli nemožné, ak by rozvrh vyžadoval
mimoriadnu úpravu, upraví sa aj s prihliadnutím na túto požiadavku
IV.C – pripomienka k MAT – prístup vyučujúcej, komunikácia, nemôže suplovať externé
doučovanie vyučovanie
Diskusia
-

-

Pripomienka zo strany rodičov na počet odpadnutých nezastupovaných vyučovacích hodín –
pokiaľ je možné škola zabezpečuje odborné suplovanie, ak sa však odborné suplovanie
zabezpečiť nedá je zbytočné, aby žiaci trávili čas posedávaním v triedach. Je efektívnejšie,
aby získaný čas venovali domácej príprave. Nesuplujú sa len okrajové hodiny.
Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy - plánuje sa: rozšíriť kamerový systém z dôvodu ochrany
majetku a prebieha nákup podložiek pod topánky do skriniek

Záver

Zapísala: Mgr. Eva Luptáková

Jaroslav Pauko, predseda RŠ

