Zápisnica
zo zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 14. 09. 2016
v školskom roku 2016/2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie od vedenia školy
3. Voľba predsedu, výkonného výboru (3 tajomníci + 1 hospodár) a člena
stravovacej komisie
4. Schválenie výšky rodičovského príspevku
5. Informácie o poskytnutej dotácie od MF SR vo výške 10 000 Eur
6. Návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných z 2% daní
7. Záver

1. Otvorenie
Pani Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala prítomných zástupcov jednotlivých triednych
aktívov (TA) a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Informácie od vedenia školy
Pani riaditeľka PaedDr. privítala prítomných triednych dôverníkov a predstavila pani Mgr.
Miroslavu Hríbovú – zástupkyňu pre II. stupeň a koordinátorku pre CVČ a pani PaedDr.
Nikoletu Belišovú – zástupkyňu pre I. stupeň. Následne poskytla nasledovné informácie:
- vysvetlila použitie vzdelávacích poukazov. Ak sa odovzdá vzdelávací preukaz a čestné
vyhlásenie, tak je poplatok za krúžky 2 Eur mesačne, ak len vzdelávací poukaz, tak je
poplatok 4 Eur a ak sa neodovzdá vzdelávací poukaz, tak je poplatok 11 Eur. Vzdelávacie
poukazy je potrebné oficiálne odovzdať do 20. 9. 2016, ale z administratívnych dôvodov sa
odovzdávajú triednym učiteľkám do 15.9.2016
- informovala o možnosti prihlásiť do ŠKD aj žiakov 5. ročníkov, aby sa zvýšil počet žiakov
v jednotlivých oddeleniach a nemuselo sa pristúpiť k zníženiu počtu oddelení v ŠKD
a následnom prepustení 1 pani vychovávateľky
- v šk. roku 2016/2017 budú 3 informatívne rodičovské združenia v septembri, januári
a v júni. Konzultačné hodiny sa uskutočnia v novembri a v apríli.
- Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov sa plánujú organizovať zahraničné zájazdy do Paríža alebo
Ríma v apríli alebo máji 2017 v cene cca od 220-250 Eur. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční
zájazd do Osvienčima a Krakova v cene cca 90 Eur a pre 8. a 9. ročníka sa uskutoční
v októbri 5-dňový zájazd do Prahy cca 160 Eur.
- Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka sa uskutoční, tak ako v minulom školskom roku
príspevkom na LVK v sume 150 Eur. Škola v prírode sa uskutoční príspevkom 100 Eur pre
žiakov 4. ročníka. Príspevky poskytuje MŠVVaŠ SR.V decembri v prípade priaznivých
snehových podmienok sa uskutoční aj lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov I. stupňa (3.
a 4.ročník) na Jahodnej.
- Uskutočnia sa aj korčuliarske výcviky pre I. stupeň v jarných mesiacoch a pre II. stupeň
na jeseň. 15.11.2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí. V marci 2017 sa uskutoční Deň
otvorených dverí pre budúcich prvákov.
- Pani Belišová informovala o novinkách v ŠKD. Raz mesačne v stredu sa v rámci ŠKD búdu
organizovať akcie mimo školy (napr. návštevy múzea a pod.) V rámci ŠKD sa zábavnou
formou vyučuje raz do týždňa aj angličtina.

-

-

-

-

Pán Kišiday navrhol vedeniu školy, aby sa počas školského roka uskutočnil prieskum, o aké
záujmové krúžky majú rodičia záujem, aby sa na začiatku nasledujúceho školského roka
dostali do ponuky krúžky, o ktoré je skutočný záujem.
Rodičia za 3. A sa pýtajú, prečo sa deti delia do jednotlivých oddelení v ŠKD a nie sú
tretiaci v jednej triede. Prváci a druháci sú fixne zadelení do jednotlivých oddelení a žiaci
vyšších ročníkov sa delia, aby bol zachovaný rovnaký počet detí vo všetkých oddeleniach.
Za 7.A sa pýtajú, prečo žiaci vyšších ročníkov nedostali skrinky, ale opäť majú spoločné
šatne. Vedenie školy rozhodlo, že skrinky budú mať žiaci I. stupňa. Každá trieda na II.
stupni má samostatnú šatňu.
Rodičia sa pýtajú, prečo sa na 1. stupni nevyučuje druhý cudzí jazyk, tak ako to bolo
v minulosti. Vedenie školy na to reagovalo, že v zmysle nového štátneho vzdelávacieho
programu nie je možné vyučovať druhý cudzí jazyk.

3. Voľba predsedu RR
Navrhnutý bol pán Kišiday
Členovia RR schválili pána Kišidaya za predsedu RR.
za
proti
zdržal sa

všetci podľa prezenčnej listiny
0
0

Voľba tajomníkov výkonného výboru RR
Navrhnutí boli nasledovní p. Trojčák, p. Buzášová, p. Korobaničová, p. Liptáková.
Členovia RR schválili navrhnutých rodičov za tajomníkov výkonného výboru. Zároveň
p. Buzášová bude vykonávať funkciu hospodárky.
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
Voľba člena stravovacej komisie
Za člena stravovacej komisie bola navrhnutá p Kleová.
Členovia RR schválili p. Kleovú za člena stravovacej komisie
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0
4. Schválenie výšky rodičovského príspevku
Na záver šk. roka 2015/2016 sa uskutočnil prieskum o výške rodičovského príspevku. Jeho
výsledky sú nasledovné: cca 55% rodičov súhlasilo s príspevkom 2x20 Eur, cca 11% rodičov
bola za mesačný príspevok vo výške 5 Eur, 11% nesúhlasilo so zvýšením príspevku a 22% sa
nevyjadrilo
Na základe hore uvedených výsledkov p. Sovová navrhla rodičovský príspevok na školský rok
2016/2017 vo výške 2x 20 Eur na každé dieťa, pričom prvý príspevok bude vo výške 18
Eur + 2 Eur na školskú jedáleň bude splatný do 30.10.2016 a druhý príspevok vo výške
20 Eur bude splatný do 28.2.2017.
Členovia RR schválili navrhnuté rodičovské príspevky
za
23
proti
0
zdržal sa
1
5. Informácie o poskytnutej dotácie od MF SR vo výške 10 000 Eur

Pani riaditeľka informovala prítomných o poskytnutej dotácii z MF SR vo výške 10 000 Eur
na výmenu okien. RR sa bude fin. podieľať na tomto projekte vo výške 10% z poskytnutej
dotácie t.j 1 000 Eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.
6. Návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní
Z 2% daní sa vyzbierala suma 2 473,57 Eur, ktorú je potrebné použiť do 31.12.2016.
Členovia RR schválili použiť vyzbierané prostriedky na výmenu okien v triedach
za
proti
zdržal sa

23
0
1

7. Rôzne
Pani Korobaničová informovala o projekte DOMESTOS, kde je možné získať fin. prostriedky
na rekonštrukciu toaliet. Registrácia prebieha od 1.6.2016 a samotná súťaž začína od 1.10.2016
do 31.12.2016.
8. Záver
Predsedníčka RR poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Košiciach, 14.09.2016

..........................................
Ing. Eva Sovová
ex predseda Rodičovského združenia

Prílohy:
- prezenčná listina zo zasadnutia

..........................................
Tomáš Kišiday
novozvolený predseda Rodičovského združenia

