Zápisnica
zo zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 02. 06. 2015
v školskom roku 2015/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. prezentácia návrhu na opravu kamerového systému
3. návrh výšky rodičovského príspevku na šk. rok 2016/2017 – informácia
4. rozpočet RZ na šk. rok 2015/2016 a správa o jeho čerpaní
5. rôzne
6. uznesenie
7. záver

1. Otvorenie
Pani Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala prítomných zástupcov jednotlivých triednych
aktívov (TA) a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Prezentácia návrhu na opravu kamerového systému
Nový kamerový systém by na základe dostupných informácií stál cca 6000€. Pán Kozub,
rodič žiačky tejto školy navrhol opravu kamerového systému a jeho sfunkčnenie. Podrobne
vysvetlil technické možnosti a koľko by to stálo. Najväčšiu položku v cene tvorí výmena
kabeláže, čo pre sfunkčnenie systému momentálne nie je potrebné vykonať. Pre sfunkčnenie
je potrebné vymeniť jedno zariadenie pre nahrávanie s hardiskom a zdrojom, čo by stálo cca
850€. V budúcnosti je možná následná výmena ďalších komponentov pre skvalitnenie
kamerového systému. Na záver bolo odporúčané vymeniť okrem jedného zariadenia a zdroja
aj dve kamery, čo by stálo do 1200€.
Predsedníčka RR predložila návrh na vykonanie opravy kamerového systému, ktorá bude
zahŕňať výmenu jedného zariadenia na nahrávanie s hardiskom, jedného zdroja
a dvoch kamier v celkovej cene do 1200€.
Členovia RR schválili svojim hlasovaním predložený návrh.
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
3. Návrh výšky rodičovského príspevku na šk. rok 2016/2017 - informácia
Z dôvodu potreby vykonania postupnej rekonštrukcie toaliet na škole sa prítomní členovia RR
dohodli na jej participovaní zo strany rodičov a navrhli zvýšiť rodičovský príspevok
v budúcom školskom roku. Na základe diskusie sa RR dohodla na dvoch návrhoch, ktoré
budú predložené rodičom školy k rozhodnutiu, ktorý návrh výšky rodičovského príspevku na
šk. rok 2016/2017 podporia.
Návrh č.1 – 5€ na mesiac
Návrh č.2 – 2x20€ na šk.rok
Členovia RR sa s prítomnou pani riaditeľkou dohodli, že škola cez triedne učiteľky zabezpečí
získanie výsledku aký z dvoch predložených návrhov rodičia podporia formou informácie v
žiackych knižkách detí školy.

4. Rozpočet RZ na šk. rok 2015/2016 a správa o jeho čerpaní
Pani predsedníčka RR predložila návrh rozpočtu RZ na šk. rok 2015/2016 a správu o jeho
čerpaní.
Členovia RR schválili svojim hlasovaním predložený návrh.
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
5. Rôzne
Pani riaditeľka informovala prítomných o novej webovej stránke školy a o riaditeľskom
voľne z organizačných dôvodov, ktoré bude v piatok 24.6.2016.
6. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- vykonanie sfunkčnenia kamerového systému v zmysle bodu č.2
- rozpočet RZ na šk. rok 2015/2016 a správu o jeho čerpaní v zmysle bodu č.4
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
7. Záver
Predsedníčka RR poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Košiciach, 04.06.2016
zapísal Ing. Kosmas Bekiaris v.r.
tajomník RR

Prílohy:
-

prezenčná listina zo zasadnutia

