Zápisnica
z 3. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach, dňa 12.01.2017
v školskom roku 2016/2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1) Schválenie rozpočtu na šk. rok 2016/2017
2) Informácia o registrácii RZ pre 2%
3) Rôzne

1. Otvorenie RR a schválenie rozpočtu na šk. rok 2015/2016
Pán Kišiday (predseda RR) otvoril zasadnutie Rodičovskej rady; privítal prítomných
zástupcov jednotlivých triednych aktívov (TA) a oboznámili s programom zasadnutia.
Program bol odsúhlasený. Na základe mailovej komunikácie medzi triednymi
dôverníkmi, bol prednesený návrh rozpočtu na šk. rok 2016/2017. Navrhované zmeny
pri jednotlivých položkách boli prejednané počas stretnutia a na základe pripomienok
triednych dôverníkov sa dospelo k finálnej verzii rozpočtu na školský rok 2016/2017.
Táto verzia rozpočtu bola odsúhlasená všetkými zúčastnenými triednymi dôverníkmi.
Finálna verzia rozpočtu bude zaslaná e-mailom triednym dôverníkom nasledujúci deň.
Tento rozpočet nebude prezentovaný na web stránke školy, ale rodičia môžu požiadať
o nahliadnutie do rozpočtu buď triednych dôverníkov alebo môžu nahliadnuť do
rozpočtu v riaditeľni školy.
2. Informácia o registrácii RZ pre 2%
Predseda RR zabezpečil registráciu RR na potrebných úradoch.
3. Rôzne
a) Riaditeľka ZŠ informovala o nasledujúcich aktivitách:
- koncom roka 2016 bola zrealizovaná výmena okien v šiestich triedach, PC
učebni, malej a veľkej zborovni ,
- v decembri 2016 došlo k výmene svietidiel v triedach a na chodbe I. stupňa;
- v decembri 2016 boli vymaľované zborovne a školská jedáleň;
- žiaci I. stupňa boli na lyžiarskom kurze v dňoch 19.-21.12.2016 na Jahodnej; pre
druhý stupeň sa chystá lyžiarsky kurz vo februári 2017;
- žiaci I. stupňa majú možnosť zúčastniť sa školy v prírode;
- v mesiacoch február a marec, žiaci I. stupňa sa zúčastnia korčuliarskeho kurtu;
- polročné prázdniny budú 03/02/2017, pričom dňa 02/02/2017 bude udelené
riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Celomestský metodický deň);

v mesiaci marec (od 6. do 10.03.2017) budú jarné prázdniny, počas ktorých
môžu rodičia požiadať o ponechanie dieťaťa v ŠKD (min. počet detí je 15, aby
sa to mohlo zrealizovať);
- v apríli (05.04.2017) bude testovanie deviatakov T9, pričom po testovaní
a prijímacích pohovoroch na stredné školy, bude naplánovaný zahraničný zájazd
pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka do Ríma (cena 270 Eur + 30 Eur na vstup do
kultúrnych inštitúcií);
- v ŠKD je plánovaný rozpis prác podľa metodických pokynov, pričom kvôli
napr. tzv. psychohygiene deti si robia domáce úlohy v čase od 15,00 hod.;
- na web stránke školy budú aktualizované mailové adresy učiteľov základnej
školy, aby bola zabezpečená prípadná mailová komunikácia medzi učiteľmi
a rodičmi;
- plavecký kurz pre tretí ročník bol z technických príčin presunutý z decembra na
iný termín (bude určite zabezpečená výučba v trvaní 20 hodín pre žiakov do
konca školského roka 2016/2017);
- koncom minulého roka bola vykonaná finančná kontrola na ZŠ Tomášikova 31,
výsledky kontroly sú veľmi uspokojivé, pričom boli zistené nedostatky týkajúce
sa toaliet.
b) Na základe podnetu (od rodičov) týkajúceho sa možnosti diétneho stravovania v prípade zdravotných problémov žiakov, resp. obmedzení žiakov základnej školy,
triedni dôverníci majú informovať rodičov jednotlivých tried o možnosti
kolektívneho riešenia tohto problému, tzn. v prípade, že dieťa trpí napr. celiakiou
alebo alergiou na pšenicu a má potvrdenie od imunoalergológa alebo
gastroenterológa (alebo iného odborného lekára), má doručiť žiadosť o možnosť
diétneho stravovania triednej učiteľke. Tieto žiadosti budú zozbierané a poverená
osoba z triednych dôverníkov bude kolektívne vyjednávať s Mestom o vyhovenie
žiadostí.
-

Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

..................................................................
Ing. Iveta Korobaničová, Ph.D.

Prílohy: prezenčná listina

