
Hodnotiaca správa práce OZ Rodičia a škola 

na školský rok 2020/2021 

 
 

 

Členovia Rodičovskej rady: 

Predsedníčka:  p. Martina Urbanová (IV. KPD + I. C)  

Hospodárka:  Ing. Alice Ţiačiková (SŠ)  

Predseda revíznej komisie:   Ing. Peter Jelčic (III. KCHI)  

Členovia:  

 p. Eva Šurianová (I. A) 

 p. Katarína Vachalíková (I. B) 

 p. Ľudmila Ridošková (II. A)  

Ing. Vladimír Meštík, PhD. (II. B)  

p. Mária Gašparová (II. C)  

p. Roman Kočkovský (III. OGP)  

 p. Mária Gašparková (III. MMN)  

p. Gabriela Remenárová (III. B)  

 p. Jana Gajdošíková (IV. MM) – člen revíznej komisie 

          p.  Stankovská Jana (IV. MNO)  

 

Počet zasadnutí Rodičovskej rady počas školského roka:  

 

Rodičovská rada zasadala 4-krát v školskom roku 2020/2021 a to v októbri dištančne  (5.10. 

a 21.10. 2021 – mimoriadne), vo februári  dištančne  a v júni. 

V priebehu školského roka 2020-2021 sa konali rodičovské združenia z dôvodu pandémie 

online formou po jednotlivých triedach. Triedni učitelia intenzívnejšie komunikovali 

s rodičmi prostredníctvom emailu, edupage  alebo telefonicky.  

 

Činnosť  OZ Rodičia a škola: 

 

OZ Rodičia a škola podporovala aktivity v týchto oblastiach: 

 

a) Oblasť vzdelávania (vypísať v bodoch alebo v tabuľke zrealizované aktivity počas 

vyučovania, trieda, zodpovedný učiteľ,  projekty, olympiády, maturitné skúšky...) 

  

1. Končiace ročníky –  961,12 €  

2. Pomôcky na vyučovanie –  1 205,37 €   



3. Materiálne vybavenie školy –  12 425,25 €     

4. Oprava šijacích strojov – 200,00 € 

5. Analýza vody na projektové cvičenia 23,48 € 

6. Projektová spolupráca – 817,19 € 

7. Administratívne výdavky -  118,50 €     

 

b) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov (vypísať v bodoch alebo v tabuľke 

zrealizované mimoškolské aktivity, zodpovedný učiteľ, výsledky súťaží, mená žiakov, 

prezentácia odborov, predmetov... 

 

1. Súťaže – 53,70 €  (projekt RŠ), 23,36 € (súťaž v písaní na stroji) 

2. Propagácia školy  - 202,32 € 

3. Tlač študijných materiálov – 25,90 € 

4. Odmeny pre ocenených žiakov I. až III. ročníkov – 448,62 € 

 

 

c) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, profesijný 

rozvoj) 

 

1. Školenie člena rodičovskej rady – 36,02  € 

 

d) Exkurzie 

 

Exkurzie, stáže a lyžiarsky výcvik sa z dôvodu pandémie nekonal. 

Kurz na ochranu života a zdravia tretích ročníkov sa z dôvodu karantény konajú 

dochádzkovou formou. 

 

Aj v čase karantény OZ Rodičia a škola intenzívne spolupracovalo so Spojenou školou 

Púchov pri zabezpečovaní pomôcok a administratívnych maturitných skúšok a záverečných 

skúšok. 

Taktiež sa OZ Rodičia a škola podieľala na vybavení nových učební na budove C – učebňa 

106 a 210 a  podporovalo rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole Púchov. 

 

 

 

 

V Púchove, 24. 06. 2021         

 

 

 

                                                       Ing. Alice Ţiačiková 

                                                            hospodárka OZ Rodičia a škola 

                                                                                                       

 


