Zápisnica
z 3. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 11.01.2018
v školskom roku 2017/2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1) Otvorenie.
2) Informácie od vedenia školy.
3) Rôzne.

 Otvorenie RR
Predstavitelia výkonného výboru RR otvorili tretie zasadnutie Rodičovskej rady,
zároveň privítali pani riaditeľku a všetkých triednych dôverníkov.
 Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka informovala triednych dôverníkov o nasledujúcich aktivitách,
skutočnostiach:
 Otvorenie chlapčenských toaliet si vyžiadalo posilnenie dozoru na chodbách.
Uvažovanie nad umiestnením kamerového systému pred toaletami z dôvodu
zabezpečenia poriadku na toaletách a predchádzaniu tak možnosti devastovať
toalety žiakmi bez nájdenia vinníka.
 Materiálové iné zabezpečenie
- Nábytok na I. stupeň, zároveň do 5. A a 5. C.
- Maľovanie piatich tried a suterénu.
- Výmena svetiel na chodbách a v triedach
- Nábytok a stoličky do zborovne.
- Odsúhlasená výmena okien (uhradené z fondu RZ = prostriedky zozbierané
z príspevkov pôvodne naplánovaných na opravu toaliet) prebieha
v jednotlivých triedach.
 Vedenie školy prednieslo návrh, resp. požiadavku na spolufinancovanie
zakúpenia stoličiek do ŠKD v hodnote približne 1500 Eur.
Výsledky hlasovania:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 Škola v prírode sa bude realizovať pre prvý a druhý stupeň v destináciach:
Slnečný Majer, Nový Smokovec, Tatranská Lomnica.

 Lyžiarsky kurz – 7. ročník – Malinô Brdo (prihlášky ASAP). Termín kurzu:
12/03/2018. Pre 3. a 4. ročník – Jahodná – v závislosti od poveternostných
podmienok.
 Korčuľovanie – I. stupeň sa pripravuje. Termíny budú oznámené
prostredníctvom triednych učiteľov.
 Zahraničné poznávacie zájazdy:
- II. Stupeň: Rím – v apríli 2018 (cca 270 Eur), zodpovedná riaditeľka
školy;
- 8. a 9. ročník – poznávací zájazd Osvienčim; cena 90 Eur; termín: 08.
– 09.05.2018.
 Žiaci dostávajú na polrok tzv. „výpis z vysvedčenia“, v prípade, že rodičia
potrebujú „Vysvedčenie“ – požiadať písomne prostredníctvom vyplnenej
žiadosti dostupnej na stránke školy.
 Testovanie piatakov dosiahlo celkovo dobré výsledky.
 Prebieha príprava deviatakov na T9 – viac informácií na web stránke školy.

3. Rôzne
 Stretnutia RR budú prebiehať v rovnakých termínoch ako rodičovské združenia,
približne pol hodinu pred rodičovským združením. V prípade potreby, napr. pri
rozsiahlom programe, bude RR žiadať vedenie školy o posunutie rodičovských
združení z času 16,30 hod. na 17,00 hod..
Nasledujúci termín stretnutia RR: 26/04/2018.

Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

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

Prílohy: prezenčná listina

