
Zápis z plenárneho zasadnutia ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín - Kňažia, 

konaného dňa 26.-27.10.2020 dištančnou formou 
 

Program: 

 

1/ Úvodné informácie 

2/ Predstavenie členov výkonného výboru Rodičovskej rady ZRPŠ a Kontrolnej a revíznej 

komisie ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín -Kňažia 

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

4/ Oboznámenie s čerpaním prostriedkov ZRPŠ v školskom roku 23019/2020 a návrh 

rozpočtu pre školský rok 2020/2021 

5/ Oboznámenie s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami školy v školskom roku 

2019/2020 na úseku TV, oboznámenie s podstatnými bodmi školského poriadku 

a možnosťami získavania informácií z ETK, ospravedlňovanie žiakov, smernica proti šikane 

6/ Oboznámenie s výsledkami dosiahnutými na PV v duálnom a neduálnom systéme 

vzdelávania pre tento školský rok 

7/ Aktuálne informácie ohľadom plánovaných aktivít školy v školskom roku 2020/2021, 

informácie o kamerovom systéme v škole a jeho odsúhlasenie rodičmi, informácie 

o informovaní zákonných zástupcov žiaka a zasielaní potrebných dokumentov 

8/ Záver, stretnutia s triednymi učiteľmi a majstrami OV v rámci vopred dohodnutých online 

hodín 

 

Zasadnutie prebehlo dištančnou formou ,rodičom a študentom bola sprístupnená  

elektronická  prezentácia , kde sú  uvedené všetky potrebné informácie k jednotlivým bodom 

programu.  

 

K bodu1/ 

Privítanie 

 

K bodu 2/ 

Rodičia boli oboznámení s navrhovaným zložením Rodičovskej rady pri ZRPŠ Dolný Kubín 

– Kňažia, Kontrolnou a revíznou komisiou a triednym aktívom. Ich členovia boli navrhnutí   

na základe predchádzajúcich konzultácií a súhlasu jednotlivých členov.  Zároveň boli rodičia 

oboznámení so zástupcami vedenia školy a triednymi učiteľmi.  

 

K bodu 3/ 

Štatút ZRPŠ je zverejnený v plnom rozsahu  aj  na webovej stránke školy . V prezentácii boli 

predložené jeho  hlavné časti, ktoré by hlavne  mohli zaujímať rodičov. 

 

K bodu 4/ 

P. Androvičová pripravila  prehľad čerpania prostriedkov ZRPŠ v školskom roku 2019/2020 

a tiež návrh rozpočtu na čerpanie prostriedkov v tomto školskom roku. Tento rozpočet 

a príspevok na žiaka bol v porovnaní s minulosťou znížený, vzhľadom na aktuálnu situáciu, 

kedy nebude možné zrealizovať všetky bežne dostupné aktivity pre žiakov. Niektoré bežné 

aktivity ako napr. lyžiarsky výcvik, stužková slávnosť sa nebudú môcť konať. 

 

K bodu 5/  

Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie pripravila pre rodičov informácie 

o  výchovno-vzdelávacích výsledkoch  a dochádzke žiakov za školský rok 2019/2020 , ako aj 

o realizovanými  školskými aktivitami. 



 

K bodu 6/ 

Informácie k praktickému vyučovaniu . duálnemu a neduálnemu systému vzdelávania 

pripravil Mgr. Hládek, zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie, ktorý  oboznámil aj 

o spolupráci s jednotlivými strojárskymi a autoopravárenskými firmami, kde naši žiaci 

absolvujú odborný výcvik a nachádzajú aj trvalé uplatnenie po skončení školy. 

 

K bodu 7/ 

Riaditeľka školy oboznámila rodičov s kamerovým systémom na škole a požiadala o súhlas 

s jeho prevádzkou a nakladaním so získanými údajmi, ktoré podliehajú ochrane osobných 

údajov.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu škola nebude realizovať výmenné študijné pobyty, lyžiarsky 

výcvik a projekt Erasmus zostáva stále otvorený. Informovala tiež o okamžitej potrebe 

poskytnúť   škole        zo strany zákonných zástupcov informácie k doručovaniu  dokladov 

v prípade, že žiak pochádza z rozvedenej rodiny ( komu z rodičov bude škola poskytovať 

údaje o žiakovi). 

 

K bodu 8/ 

Ing. Bellová, riaditeľka školy v závere poďakovala za pozornosť a pozvala rodičov na triedne 

rodičovské združenia, ktoré sa konali v online priestore MS Teams. K dispozícii na online 

konzultáciu boli aj majstri odborného výcviku. 

 

Hlasovanie k jednotlivým bodom programu prebehlo on-line na našej stránke a na jeho 

základe vzniklo aj nasledujúce uznesenie :  

 

Uznesenie z plenárneho zasadnutia ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín – Kňažia 
 

Rodičovské združenie berie na vedomie: 

 

1. edukačné výsledky žiakov za školský rok 2019/2020. 

 
Rodičovské združenie schvaľuje: 

 

1. prevádzku kamerového systému na škole, 

2. výšku príspevkov na žiaka do pokladne ZRPŠ 

3. čerpanie prostriedkov ZRPŠ za minulý školský rok 

4. doplnenie dôverníkov do triednych aktívov a orgánov ZRPŠ z radov rodičov 

 

 

Hlasovalo spolu  78 účastníkov z toho: 

za hlasovalo  76 

proti hlasovalo 1 

zdržalo sa hlasovania 1 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 28.10.2020 

 

Vypracovala:  Jana Pukančíková 

 

Schválila: Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 


