Zápisnica
z 5. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 07.06.2018
v školskom roku 2017/2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

1. Otvorenie RR
Predseda RR otvoril piate zasadnutie Rodičovskej rady, zároveň privítal pani riaditeľku,
zástupkyne pre I. a II. stupeň a všetkých zúčastnených triednych dôverníkov.
2. Informácie od vedenia školy
 Pani riaditeľka ZŠ poďakovala za spoluprácu s RR a zároveň informovala
o nasledujúcich aktivitách:
- úspešné ukončenie Školy v prírode a výletu v Osvienčime;
- budúci rok sú plánované výlety – poznávacie exkurzie do Prahy (trvanie 4 dni),
Paríž (trvanie 5 dní) a Bratislavy (trvanie 3 dni). V prípade záujmu žiakov
druhého stupňa, najmä žiakov 6. – 9. ročníka, rodičia si môžu vybrať pre
zaplatenie určenej čiastky (upresnené v novom školskom roku) splátkový
kalendár.
- Koniec školského roka bude 29/06/2018. V prípade, že si žiaci z nejakého
dôvodu nemôžu prevziať vysvedčenie v tento deň, môžu tak urobiť počas týchto
dní: od 2. – 4.7.2018 v čase od 8,00 – 12,00 hod..
- Pri odovzdávaní kníh na konci školského roka, budú musieť žiaci uhradiť
symbolické čiastky za stratu.
- Plánovaná rekonštrukcia telocvične (výmena okien) v týždni od 21/06/2018.
V tomto čase nebude prebiehať telesná výchova a žiaci nemôžu byť ani na
školskom dvore a to z dôvodu bezpečnosti. Ďalšia časť rekonštrukcie je
plánovaná v období letných prázdnin.
- Vedenie školy požiadalo o zaradenie žiadosti na rekonštrukciu dievčenských
toaliet. Vo veci poškodenia chlapčenských toaliet boli vyvodené dôsledky pre
žiakov, ktorých sa to týkalo.
- Vybavenie tried sa bude počas letných prázdnin opravovať.
- Rodičia žiakov, ktorí sa zúčastnili Školy v prírode majú písomne vyjadriť
stanovisko o spokojnosti s touto aktivitou, ak boli zistené nejaké nezrovnalosti.

3. Rôzne
 Rodičia požiadali vedenie školy, aby záujmové útvary pre nasledujúci školský rok
boli zverejnené skôr, tzn. v prípade záujmových útvarov, ktoré sú zabezpečované
školou, budú predbežne zverejnené približne 10/07/2018. Ďalšie záujmové útvary
budú priebežne dopĺňané.
 Zoznam pomôcok bude zverejnený a skompletizovaný približne okolo 28/08/2018.
 Druhácke triedy sa nebudú zlučovať.

Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

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

Prílohy: prezenčná listina

