Zápisnica
z 1. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach, dňa
27.09.2018
v školskom roku 2018/2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Informácie od vedenia školy
Voľba výkonného výboru RR (predsedu, tajomníkov a člena stravovacej komisie)
Schválenie výšky rodičovského príspevku
Rôzne
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Pani riaditeľka otvorila zasadnutie rodičovskej rady (ďalej len ako „RR“), privítala
prítomných zástupcov jednotlivých tried, predstavila zástupkyňu pre I. stupeň a ŠKD:
PaedDr. Nikoletu Belišovú a zástupkyňu pre II. stupeň a koordinátorku pre CVČ –
Mgr. Miroslavu Hríbovú
2. Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka informovala triednych dôverníkov o nasledovnom:
- v školskom roku 2018/2019 sú naplánované viaceré aktivity, konkrétne pre žiakov
6. až 9. ročníka školy sa plánuje zorganizovať 4 - dňový poznávací zájazd v mesiaci
november 2018 do Prahy v celkovej cene 160 eur a v mesiaci apríl 2019 poznávací
zájazd do Paríža, v trvaní 5 – tich dní a v celkovej cene 270 eur. V cene zájazdu je
zahrnutá autobusová doprava, ubytovanie, strava a taktiež všetky vstupy.
Podmienkou pre zorganizovanie zájazdu je účasť žiakov v minimálnom počte 35.
Samotná úhrada zájazdu bude realizovaná formou splátkového kalendára, pričom
výška a termíny úhrady splátok budú upresnené v informácii prostredníctvom
oznamu v žiackej knižke.
- vedenie školy plánuje v školskom roku 2018/2019 zorganizovať pre žiakov 7.
ročníka lyžiarsky výcvikový kurz, pre žiakov 3. a 4. ročníka lyžiarsky kurz, školu
v prírode pre žiakov 1. až 5. ročníka a kurz korčuľovania pre žiakov I. a II. stupňa.
- v priestoroch telocvične sa t. č. realizujú rekonštrukčné práce, zahrňujúce výmenu
okien, výmenu kúrenia a paluboviek v oboch telocvičniach. Rekonštrukcia dočasne
ovplyvní vyučovací proces hodín telesnej výchovy, ktorý bude v prípade
priaznivého počasia prebiehať vonku. Záujmová činnosť, organizovaná
v priestoroch telocvične (záujmové útvary pohybové hry, florbal a futbal), bude
prebiehať až od mesiaca november 2018, ktorý by mal byť zároveň predpokladaným
termínom ukončenia rekonštrukčných prác. Z uvedeného dôvodu, je potrebné

-

-

zrealizovať prvú úhradu za vyššie uvedené krúžky až za mesiac november,
s termínom splatnosti do 15 – teho novembra 2018.
vedenie školy informovalo o predloženej požiadavke zriaďovateľovi školy na
rekonštrukciu dievčenských sociálnych zaradení, okien budovy školy, strechy
telocvične a potrubného systému v priestoroch kuchyne.
pani riaditeľka požiadala prítomných zástupcov tried o prerokovanie návrhu
uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu RR na nákup 15 ks učebníc
anglického jazyka pre žiakov 7. ročníka v celkovej hodnote cca 200 eur. Požiadavka
bola odôvodnená nárastom počtu žiakov 7. ročníka.
RR bola oslovená vedením školy s požiadavkou schválenia príspevku 200 eur pre
tzv. skupinu PEER, ktorá sa zaoberá riešením protidrogovej problematiky
p. riaditeľka poprosila prítomných zástupcov tried, aby opätovne informovali
a zároveň poprosili rodičov žiakov, navštevujúcich ŠKD o dodržiavaní
vyhradených časov odchodu žiakov z ŠKD, z dôvodu nenarúšania prebiehajúcich
aktivít v ŠKD.

3. Voľba výkonného výboru RR (predsedu, tajomníkov a člena stravovacej
komisie)
Voľba predsedu RR
Navrhnutá: p. Liptáková
Za: 21
Proti: 0
Zdržalo sa: 2
Navrhnutý: p. Kišiday
Za: 0
Proti: 0
Zdržalo sa: 23
Členovia RR schválili do funkcie predsedu RR p. Liptákovú
Voľba tajomníkov výkonného výboru RR
Navrhnutí: p. Buzášová, p. Bugorčíková, p. Špirko
Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Členovia RR schválili do funkcie tajomníkov výkonného výboru navrhnutých zástupcov
tried. P. Buzášovú zároveň zvolili do funkcie hospodárky.

Voľba člena stravovacej komisie
Navrhnutá: p. Katreničová
Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Členovia RR schválili do funkcie člena stravovacej komisie navrhnutú kandidátku
p. Katreničovú.
4. Schválenie výšky rodičovského príspevku
RR schválila dobrovoľný rodičovský príspevok vo výške 18+2 eurá na každé dieťa,
pričom 2 eurá sú použité na školskú jedáleň (žiak, ktorý nenavštevuje školskú jedáleň,
príspevok 2 eurá neplatí). Splatnosť rodičovského príspevku je do 30.10.2018.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
5. Rôzne
Na základe podnetu rodičov, bolo uložené zástupcom jednotlivých tried zistiť potrebu
zabezpečenia diétneho stravovania pre žiakov so stravovacími obmedzeniami.
Zodpovední:
všetci zástupcovia tried
RR schválila príspevok vo výške cca. 200 eur na nákup 15 ks učebníc anglického jazyka
pre žiakov 7. ročníka.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
RR schválila príspevok vo výške 200 eur pre tzv. skupinu peer, ktorá sa zaoberá
riešením protidrogovej problematiky.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Stretnutia RR budú v školskom roku 2018/2019 prebiehať pravidelne v termínoch,
v ktorých sa bude konať rodičovské združenie. Pozvánku so stručným programom
zasadnutia obdržia všetci členovia včas, pred samotným stretnutím.

Zodpovedný: predseda RR
Termín: priebežne
Pripraviť návrh rozpočtu, na základe reálneho čerpania finančných prostriedkov,
z dôvodu jeho prerokovania a následného schválenia na najbližšom stretnutí RR.
Zodpovedná: p Buzášová
Termín: týždeň pred zasadnutím
RR

6. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- navrhnutú predsedkyňu RR v zmysle bodu 3.
- navrhnutých tajomníkov výkonného výboru RR v zmysle bodu 3.
- navrhnutého člena stravovacej komisie v zmysle bodu 3.
- navrhnutú výšku rodičovského príspevku v zmysle bodu 4.
- zakúpenie učebníc anglického jazyka v zmysle bodu 5.
- finančnú príspevok vo výške 200 eur pre tzv. skupinu PEER v zmysle bodu 5.

............................................
Mgr. Jana Liptáková
predsedkyňa RR
Prílohy: 1. Prezenčná listina

