Zápisnica
z 2. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 23.11.2017
v školskom roku 2017/2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie.
Informácie od vedenia školy.
Návrh a schválenie rozpočtu na šk. rok 2017/2018.
Informácie o registrácii RZ pre 2% z daní.
Rôzne.

 Otvorenie RR
Pán predseda RR otvoril druhé zasadnutie Rodičovskej rady, zároveň privítal pani
riaditeľku a všetkých triednych dôverníkov.
 Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka informovala triednych dôverníkov o nasledujúcich aktivitách,
skutočnostiach:
 Výmena svietidiel na chodbe školy na prízemí hlavnej budovy a traktu vedúceho
ku školskej jedálni, v triedach na prízemí a v triedach pri školskej jedálni.
 Zakúpenie školského nábytku do tried na I. stupni a učebne etickej výchovy
 Opravy chlapčenských sociálnych zariadení na troch poschodiach
 Oprava dievčenských sociálnych zariadení bude predložená zriaďovateľovi ako
návrh na opravu v rozpočte na rok 2018.
 Materiálové iné zabezpečenie
- Podlahy v 5 triedach
- Nábytok do zborovne školy
- Vitríny na ocenenia žiakov
- Maľovanie priestorov školy
3. Návrh a schválenie rozpočtu na šk. rok 2017/2018
 Pani Buzášová upraví rozpočet na schválenie podľa požiadaviek a pripomienok
zúčastnených triednych dôverníkov nasledovne: zozbierané prostriedky z 2% daní
budú použité na výmenu okien, prostriedky, ktoré boli zozbierané pre účely opráv
toaliet budú použité na výmenu okien, príspevok na ŠKD bude navýšený z 200 Eur
na 420 Eur. Ostatné položky boli schválené tak, ako boli predložené. Takto

upravený návrh na rozpočet bude zaslaný predsedovi RR, ktorý ho následne
rozpošle triednym dôverníkom.
4. Informácie o registrácii RR pre 2%
Predseda RR zabezpečuje v týchto dňoch registráciu RR na potrebných úradoch.
5. 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..
 Predseda RR je povinný podľa členov RR preposlať na mailové adresy triednym
dôverníkom program nasledujúceho zasadnutia RR minimálne týždeň vopred,
zároveň upresniť dátum, čas a miestnosť, v ktorej bude prebiehať RR.
 Mikulášske balíčky budú zabezpečené v spolupráci s riaditeľkou školy.
 RR zvolila člena stravovacej komisie p. Ballovú Andreu (triedny dôverník 3. A):
Za: všetci podľa prezenčnej listiny.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

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

Prílohy: prezenčná listina

