Zápisnica
zo 4. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 26.04.2018
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
Predstavitelia výkonného výboru RR otvorili štvrté zasadnutie Rodičovskej rady,
zároveň privítali pani riaditeľku a všetkých zúčastnených triednych dôverníkov.
2. Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka ZŠ informovala o nasledujúcich aktivitách:
-

-

-

-

priebehu T9 v školskom roku 2017/2018;
o plánovaných termínoch Školy v prírode v období máj – jún v destináciách ako
Slnečný Majer, Liptov, Nový Smokovec atď. Bližšie informácie budú
prezentované prostredníctvom triednych učiteľov. Vyúčtovanie bude
zrealizované až po návrate. Žiaci si nemôžu so sebou vziať mobily ani iné IKT
prostriedky.
Plánovaná akcia pre II. stupeň: poznávacia zahraničná exkurzia Osvienčim,
Krakov. Platenie v poľských zlotých. Žiaci sú povinní priniesť potvrdenia
potrebné k organizácii danej exkurzie.
Riaditeľské voľno nebude do konca roka poskytnuté, nakoľko bolo vyčerpané
v čase chrípkových prázdnin.
Výlety pre 6. – 9. ročník môžu byť plánované od 15/06/2018.
Prebieha verejné obstarávanie súvisiace so schváleným projektom
(Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť
teplotu v miestnosti a Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične) na
výmenu okien v telocvičniach (a.l. suma 20 212,-€)
Rekonštrukcia dievčenských toaliet je naplánovaná, zatiaľ nie je stanovený
termín od zriaďovateľa) Došlo k poškodeniu stropu a dverí na chlapčenských
toaletách (1. poschodie), budú z toho vyvodené hmotné dôsledky voči osobám,
ktoré to spáchali.

-

Pani riaditeľka predniesla požiadavku od učiteľky p. Antušovej pre schválenie
príspevku 200 Eur na tzv. peer skupinu, ktorá sa zúčastní jarného sústredenia
v Krompachoch.
Hlasovanie:
Za: všetci zúčastnení podľa prezenčnej listiny.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Z dôvodu blížiaceho sa termínu MDD bolo výkonným výborom prednesená
požiadavka o schválenie postupu ako aj darčekov pre deti a to takto: v hodnote
2 Eur im bude zakúpená sladkosť, resp. sladkosti – obdobne ako tomu bolo pri
príležitosti Mikuláša. Zodpovedné osoby: pokladníčka a pani riaditeľka.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
Za: všetci zúčastnení podľa prezenčnej listiny.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Nasledujúce stretnutie triednych dôverníkov a RR bude 07/06/2018.

3. Iné

Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

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

Prílohy: prezenčná listina

