Zápisnica
z 1. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 07.09.2017
v školskom roku 2017/2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie.
Informácie od vedenia školy.
Voľba predsedu, výkonného výboru (3 tajomníci).
Schválenie výšky rodičovského príspevku.
Rôzne.

1. Otvorenie RR
Pani riaditeľka otvorila zasadnutie rodičovskej rady, privítala všetkých triednych
dôverníkov, predstavila zástupkyňu pre I. stupeň: PaedDr. Nikoletu Belišovú
a zástupkyňu pre II. stupeň a koordinátorku pre CVČ – pani Mgr. Miroslavu Hríbovú.
2. Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka informovala triednych dôverníkov o nasledujúcich aktivitách,
skutočnostiach:
- v pedagogickom zbore nastali menšie zmeny: škola prijala piatich nových
zamestnancov, pričom z toho sú dve nové vychovávateľky.
- Škola plánuje aj v tomto školskom roku kurz korčuľovania pre I. a II. stupeň, pre 6.
ročník – turistický kurz, školu v prírode pre 1. až 5.ročník, lyžiarsky kurz pre žiakov
3. a 4. ročníka, lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka, poznávacie zájazdy
do zahraničia (napr. Paríž, Osvienčim, Krakow, Budapešť a i., školské výlety
a množstvo iných akcií.
- Pred začiatkom školského roka boli zverejnené záujmové útvary (ďalej ZÚ). Tieto
záujmové útvary boli zmenené z dvoch dôvodov: prvým dôvodom bol nedostatočný
záujem o ZÚ (minimálny počet žiakov pre otvorenie ZÚ je 12 žiakov); druhý dôvod
– navrhnutie nových ZÚ ako aj osôb z radu rodičov, ktorí preukázali pedagogické
skúsenosti s vedením ZÚ. Pri odovzdávaní vzdelávacích poukazov na ZÚ je
nevyhnutné podpísať tieto preukazy negumovateľným perom.
Triedny dôverník 5. C požiadal zástupkyňu pre II. stupeň (zároveň koordinátorku
pre CVČ) o možnosť, aby rodičia mali viacej času na výber ZÚ (nie iba jeden deň),
napríklad týždeň. Zároveň vedenie školy apelovalo na rodičov, aby do budúcnosti
upozornili všetkých rodičov, že počas prvého týždňa školského roka je nevyhnuté
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sledovať web stránku školy a takisto viac komunikovať cez maily s učiteľmi,
triednymi dôverníkmi a vedením školy.
Zber papiera sa bude realizovať v mesiaci október.
Na škole prebieha rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre chlapcov na troch
poschodiach z príspevku od zriaďovateľa Magistrátu mesta Košice v hodnote cca
53 000,-€). Sociálne zariadenia sa rekonštruujú termínovo podľa pridelenia
akceptačného listu MMK škole, administratívnymi úkonmi ako napr. verejné
obstarávanie. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je september –
október.
Škola sa prihlásila do projektu „Rekonštrukcia telocvične“, pričom sú naplánované
úpravy palubovky, ústredného kúrenia pre veľkú telocvičňu. Prihláška školy do
projektu ide na schválenie do mestského zastupiteľstva 18.9.2017.
ŠKD prebieha podľa zverejneného režimu na http://zstomke.sk/skolsky-klub-deti.
V prípade potreby zmien pre odchod, resp. príchod žiaka je nevyhnutné podať
písomnú žiadosť na vedenie školy. Podľa stanovených pravidiel mesta Košice, počet
žiakov v ŠKD je maximálne 35.
Riaditeľka školy požiadala RR o zvážení príspevku z rozpočtu na vytvorenie tzv.
Peer skupiny zo žiakov pre Protidrogovú problematiku. Čiastka príspevku 200
Eur/polrok. Záver: RR požiadala o zaslanie podrobnejších informácií minimálne
dva týždne pred ďalším zasadnutím RR.
Zmeny v údajoch, kontaktoch rodičov, žiakov, zákonných zástupcov, osôb, ktoré sú
oprávnené vyberať žiakov zo školy, je nevyhnutné okamžite písomne informovať
vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

3. Voľba predsedu RR a tajomníkov výkonného výboru RR
Voľba predsedu RR
- Navrhnutý: pán Kišiday.
Členovia RR schválili pána Kišidaya za predsedu RR:
za: 24
proti: 0
zdržal sa: 1
Voľba tajomníkov výkonného výboru RR
Navrhnutí: p. Buzášová, p. Korobaničová, p. Friedrich.
Členovia RR schválili navrhnutých triednych dôverníkov za tajomníkov výkonného
výboru. Zároveň p. Buzášová bude vykonávať funkciu hospodárky.
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Schválenie výšky rodičovského príspevku
- RR schválila nepovinný rodičovský príspevok vo výške 18 +2 Eurá/ dieťa, pričom
2 eurá sú použité na školskú jedáleň (ak dieťa nenavštevuje školskú jedáleň, tento
príspevok 2 Eurá sa neplatí). Splatnosť rodičovského príspevku do 30/10/2017.

Príspevok 18 Eur bude použitý na účely ako: balíčky na MDD, Mikulášske balíčky,
v prípade účasti na súťažiach a pod.
Členovia RR schválili vyššie uvedený rodičovský príspevok:
za: 25
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Rôzne
- Na základe podnetu (od rodičov) týkajúceho sa možnosti diétneho stravovania v prípade zdravotných problémov žiakov, resp. obmedzení žiakov základnej školy,
môžu si rodičia vyzdvihnúť na sekretariáte vedenia školy potrebné formuláre. Tieto
žiadosti budú zozbierané a poverená osoba (rodič z 3. B) bude kolektívne
vyjednávať s Mestom o vyhovenie žiadostí.
- 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..
- Predseda RR je povinný podľa členov RR preposlať na mailové adresy triednym
dôverníkom program nasledujúceho zasadnutia RR.
- Do budúceho zasadnutia RR pripraví p. Buzášová rozpočet na schválenie, ktorý
pošle dva týždne pred zasadnutím RR všetkým triednym dôverníkom na
spripomienkovanie, nahliadnutie, naštudovanie.
Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

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

Prílohy: prezenčná listina

