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Zápisnica z plenárneho zasadnutia ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín konaného 

dňa 25.októbra 2017 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Predstavenie členov výkonného výboru Rodičovskej rady ZRPŠ a Kontrolnej 

a revíznej komisie ZRPŠ pro SOŠP Dolný Kubín – Kňažia a vedenia školy 

3. Oboznámenie so Štatútom ZRPŠ, doplnenie zástupcov rodičov tried 1. ročníkov  

4. Oboznámenie sa s čerpaním prostriedkov ZRPŠ v školskom roku 2016/2017 

a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 

5. Oboznámenie sa s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami za školský 

rok 2016/2017 na úseku TV a oboznámenie s podstatnými bodmi školského 

poriadku a možnosťami získavania informácií z elektronickej triednej knihy, 

ospravedlňovanie žiakov 

6. Oboznámenie s výsledkami dosiahnutými na praktickom vyučovaní, duálny 

a neduálny systém vzdelávania pre tento školsky rok, rozdiely na teoretickom 

a praktickom vyučovaní 

7. Aktuálne informácie ohľadom plánovaných aktivít školy v školskom roku 

2017/2018 

8. Zoznámenie s prácou školskej psychologičky 

9. Diskusia, záver 

10. Stretnutia s triednymi učiteľmi a majstrami OV, hlavnou vychovávateľkou ŠI 

 

Ad.1 / Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. Slimák, predseda rady školy. Zároveň 

poďakoval  členom orgánov ZRPŠ za ich činnosť v uplynulom školskom roku. 

 

Ad.2 / Ing. Slimák predstavil členov výkonného výboru Rodičovskej rady ZRPŠ 

a kontrolnej a revíznej komisie ZRPŠ  pri SOŠP Dolný Kubín a tiež vedenie školy, ktoré 

tvorí prílohu zápisu. 

 

Ad.3 / Ing. Adriana Bellová riaditeľka školy, oboznámila prítomných rodičov so 

Štatútom ZRPŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke našej školy a s doplnením 

zástupcov rodičov tried 1. ročníka. 

 

Ad.4 / Ing. Slimák oboznámil prítomných s čerpaním finančných prostriedkov ZRPŠ 

v školskom roku 2016/2017 a s návrhom rozpočtu pre školský rok 2017/2018. Prítomní 

nemali žiadne pripomienky k rozpisu čerpania prostriedkov, ktorý tvorí prílohu tohto 

zápisu a taktiež jednohlasne schválili výšku príspevku žiak/rodič na ZRPŠ v sume 16,- 

€/rok, ako aj rozpočet čerpania prostriedkov ZRPŠ pre školský rok 2017/2018. 

 

Ad.5 / Ing. Bruncková, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie informovala 

prítomných o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2016/2017 na úseku 

 

 

 



 

 

 

teoretického vyučovania a informovala o získavaní informácií z elektronickej triednej 

knihy a ospravedlňovania žiakov. Tiež oboznámila prítomných s podstatnými bodmi 

školského poriadku. Viď príloha zápisu. 

 

Ad.6 / Mgr. Jozef Hládek, zástupca pre praktické vyučovanie oboznámil prítomných 

s dosiahnutými výsledkami oblasť praktického vyučovania, duálny a neduálny systém 

vzdelávania pre tento školský rok, rozdiely  na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

 

Ad.7 / Ing. Bellová, riaditeľka školy stručne informovala prítomných o plánovaných 

aktivitách v školskom roku 2017/2018, ďalej o kamerovom systéme v škole, ktorý bude 

slúžiť na ochranu majetku v škole a následne bol rodičmi schválený.  

 

Ad. 8 /  Kabinet školského psychológa a výchovného poradcu sa nachádza oproti 

zborovni. Školská psychologička PhDr. Miroslava Bruncková, PhD. je k dispozícii 

žiakom a pedagógom školy, ako aj zákonným zástupcom žiakov každý štvrtok počas 

vyučovania v čase od 07.00 do 15.00 hod. 

 

Ad.9 / V rámci diskusie rodičia prejavili záujem o prítomnosť zástupcov 

zamestnávateľskej firmy Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín s ktorou škola vstúpila 

do duálneho vzdelávania a majú záujem o informácie z praxe žiakov vo firme. 

 

 

Ad.7 / Po ukončení spoločnej časti zasadnutia ZRPŠ toto pokračovalo stretnutiami 

rodičov s jednotlivými triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.  Zároveň 

rodičia ubytovaných žiakov na ŠI mali možnosť sa stretnúť s hlavnou vychovávateľkou 

Mgr. Katarínou Kilianovou.  

   

   

V Dolnom Kubíne, dňa 25.10.2017 

Zapísala: zapisovateľka Ingrid Palugová 

 

 

        Anna Prekopová 

       Predseda Rady rodičov pri ZRPŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


