Zápisnica
z 1. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 24. 09. 2015
v školskom roku 2015/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. informácie od pani riaditeľky a pani zástupkyne školy
3. voľba predsedu RR
4. voľba tajomníkov výkonného výboru RR
5. voľba člena stravovacej komisie
6. schválenie výšky rodičovského príspevku
7. návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní
8. uznesenie
9. záver

1. Otvorenie
Pani Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala prítomných zástupcov jednotlivých triednych
aktívov (TA) a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Informácie od pani riaditeľky a pani zástupkyne školy
Pani riaditeľka Obšatníková privítala prítomných a predstavila zástupkyňu školy p. Hríbovú,
ktorá je zároveň koordinátorkou pre Centrum voľného času (CVČ). Následne podala tieto
informácie:
- vysvetlila potrebu aktualizácie údajov o zákonných zástupcoch žiakov a ich
kontaktov
- 04.09.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie plaveckého bazéna vedením mesta
Košice (info na web. stránke školy)
- uskutočnila sa oprava strešnej krytiny nad telocvičňou a telocvikárskym traktom
- plán na vymaľovanie telocvične
- uskutočnila sa revízia bleskozvodov v priestoroch výukového plaveckého bazéna
- plánuje sa oprava hydroizolácie priestorov v suteréne
- šatníkové skrinky majú žiaci 1. až 5.ročníka v školskom roku 2015/2016
- zápis do 1.ročníka na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v mesiaci apríl 2016
- dni otvorených dverí školy sú plánované na november 2015 a marec 2016
- posledný decembrový týždeň pred Vianocami, ak bude sneh bude lyžiarsky výcvik
pre 3. a 4. ročník, pre 7.a 8. ročník by mal byť lyžiarsky výcvik po odovzdaní
polročných výpisov známok
- Škola v prírode (ŠvP) bude dotovaná pre 4.ročník
- lyžiarsky výcvik bude pravdepodobne dotovaný pre 7.ročník
- v decembri bude 1-dňový zájazd do Viedne pre 8.ročník
- bude inovovaná web stránka školy
- škola privíta akúkoľvek sponzorskú pomoc od rodičov žiakov školy
- školské výlety sú plánované na jún 2016, je možné podávať návrhy zo strany
rodičov
- Školský klub detí (ŠKD) bude otvorený do 17:00, p. Sujová je vedúcou
vychovávateliek
- od 7. októbra do 16. decembra každú stredu bude kurz korčuľovania pre 2.stupeň,
od marca 2016 bude pre 1.stupeň

vyjadrila požiadavku školy na rodičov o finančnú pomoc pri zakúpení počítačov
a monitorov pre školu
Pani zástupkyňa Hríbová, ktorá je zároveň koordinátorkou pre Centrum voľného času (CVČ)
podala nasledovné informácie:
- 25.11.2015 sa uskutoční prvýkrát Testovanie žiakov 5. ročníka
- činnosť CVČ začína od 1. októbra, je 23 záujmových útvarov, otvárajú sa aj tvorivé
dielne
- bude možnosť doučovania zo slovenského jazyka pre žiakov 9.ročníka
- platba za záujmový útvar je mesačná na základe VZN mesta Košice, nedá sa
zaplatiť v jednej platbe celá suma, platí sa od októbra do júna vrátane (60
vyučovacích hodín záujmového krúžku)
- čo sa týka plaveckého záujmového útvaru, tak je až od 3.ročníka
- je potrebné sledovať známky na internetovej žiackej knižke, v prípade problémov
s aktualizáciou známok je možné kontaktovať p. riaditeľku resp. p. zástupkyňu
školy
- všetky informácie, novinky a diania na škole prosíme rodičov a žiakov školy
sledovať na web. stránke školy
-

3. Voľba predsedu RR
Navrhnutá bola doterajšia predsedkyňa RR, pani Sovová.
Členovia RR schválili pani Sovovú za predsedkyňu RR.
za
proti
zdržal sa

všetci podľa prezenčnej listiny
0
0

4. Voľba tajomníkov výkonného výboru RR
Navrhnutí boli nasledovní rodičia:
Za tajomníkov RR – p. Bekiaris, p. Buzášová, p. Korobaničová, p. Trojčák.
Členovia RR schválili navrhnutých rodičov za tajomníkov výkonného výboru. Zároveň
p. Buzášová bude vykonávať funkciu hospodárky.
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
5. Voľba člena stravovacej komisie
Za člena stravovacej komisie bola navrhnutá p. Pástorová.
Členovia RR schválili p. Pástorovú za člena stravovacej komisie
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
6. Schválenie výšky rodičovského príspevku
Predsedkyňa RR p. Sovová navrhla ponechať rodičovský príspevok na školský rok 20152016 v rovnakej výške ako bol minulý školský rok, teda 20 € (18+2), kde 2 je položka pre
školskú jedáleň za deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni.
Členovia RR schválili navrhnutý rodičovský príspevok vo výške 20,- €
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
7. Návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní

Pani Sovová uviedla nasledovné informácie:
- aktuálny stav účtu ZRPŠ je 16639 €, z toho je 10000 € účelová dotácia
z Ministerstva financií na výmenu okien a 1000 € je potrebná spoluúčasť z peňazí
rodičov. Prítomní členovia RR s touto spoluúčasťou jednomyseľne súhlasili.
- cez 2% z daní sa vyzbieralo 2420,80 €. Na základe požiadavky p. riaditeľky
o pomoc pri kúpe počítačov a monitorov budú po súhlase rodičov tieto prostriedky
použité na tento účel. Tieto prostriedky je potrebné vyčerpať do konca roku 2015.
8. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- navrhnutú predsedkyňu RR v zmysle bodu č.3
- navrhnutých tajomníkov výkonného výboru RR v zmysle bodu č.4
- navrhnutého člena stravovacej komisie v zmysle bodu č.5
- navrhnutú výšku rodičovského príspevku v zmysle bodu č.6
- finančnú spoluúčasť vo výške 1000 € na výmenu okien v zmysle bodu č.7
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
9. Záver
Predsedkyňa RR poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Košiciach, 03.10.2015
........................................................
Ing. Kosmas Bekiaris
tajomník RR

Prílohy:
-

prezenčná listina zo zasadnutia

