Zápisnica
z 3. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 23. 04. 2015
v školskom roku 2014/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií na výmenu okien
3. darovanie 2% z dane do 30.04.2015
4. informácie p. riaditeľky a p. zástupkyne riaditeľky
5. otázky rodičov
6. uznesenie
7. záver

1. Otvorenie
Predsedníčka Rodičovského združenia (RZ) p. Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala
prítomných zástupcov jednotlivých triednych aktívov (TA) a oboznámila ich s programom
zasadnutia.
2. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií (MF) na výmenu okien
Pani Sovová informovala prítomných o podaní žiadosti na MF o poskytnutie dotácie na
výmenu okien zo strany školy.
3. Darovanie 2% z dane do 30.4.2015
Následne pani predsedníčka požiadala rodičov o poskytnutie 2% z daní pre školu, ktoré je
možné darovať do 30.4.2015
4. Informácie p. riaditeľky a p. zástupkyne riaditeľky
Pani riaditeľka Obšatníková privítala prítomných a uviedla nasledovné informácie:
- Škola v prírode: začína od 27.04.2015 postupne v troch strediskách Slnečný majer,
Čingov a Donovaly od pondelka do piatka, deti môžu mať mobily, ale používať ich
len v súrnych prípadoch, nedávať deťom veľa sladkostí
- Jún Školské výlety: pre 1. stupeň nebudú, pre 2. stupeň na jeden až dva dni záleží od
triednych učiteľov
- 24.04.2015 Deň Zeme: Výchovnovzdelávací proces bude prebiehať podľa
harmonogramu školy (rôzne aktivity – múzeá, botanická záhrada, ZOO, filmové
predstavenie a pod.).VVP končí štvrtou vyučovacou hodinou.
- 15.-19.05.2015 Paríž: bude rodičovské pre rodičov žiakov – účastníkov
zahraničného poznávacieho zájazdu
- úspešné akcie: lyžiarsky výcvik pre I. a II. stupeň, Vianočné besiedky, korčuľovanie
a akcie organizované Žiackym parlamentom
- Testovanie deviatakov: slabá domáca príprava a neaktivita, deviataci sa veľmi málo
zúčastňovali doučovania matematiky a slovenského jazyka, očakávajú sa slabšie
výsledky
- Výukový plavecký bazén: od 24.04.2015 sa preberá stavba, od 09.2015 by mala byť
výukový plavecký bazén v prevádzke.
- Budova školy: škola dostala peniaze na riešenie havarijných stavov na budove
- Školský poriadok: potrebné dodržiavať, najmä zo strany deviatakov až do skončenia
školského roku (31.08.2015)

-

-

Výrub stromov: škola dala na výrub sedem stromov pred školou a sú označené
červenou farbou, budú vyrúbané pravdepodobne až v októbri, v čase kedy sa stromy
môžu vyrúbať podľa pravidiel na výrub stromov
Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň pani Hríbová informovala o zavedení
skúšobnej prevádzky elektronického odhlasovania obedov cez web stránku školy
v najbližšom období. Súčasne ostáva možnosť odhlasovania aj telefonicky alebo
osobne.

5. Otázky rodičov (odpovedala p. riaditeľka)
- Niektorí rodičia majú záujem o zabezpečenie inštruktorov na korčuľovanie a sú
ochotní priplatiť, ak to bude potrebné. Je to možné?
Škola osloví zodpovedných a v budúcom roku by to bolo možné.
- Bolo by možné dať nejakú lavicu na sedenie na vrátnicu, hlavne pre starších, keď
čakajú na deti?
V minulosti bol gauč, ale kvôli hygiene bol odstránený. Pre starších sa dajú stoličky
na požiadanie.
- Je pravdou, že v 2. ročníku dochádza k zmene triedneho učiteľa?
K zmene triedneho učiteľa štandardne nedochádza a učiteľ ostáva od prvého do
štvrtého ročníka. Môžu však nastať výnimky, z dôvodov, ktoré prináša samotný život
ako napríklad materská dovolenka, zmena funkcie, návrat učiteľa a pod.
- Bolo v poriadku, keď bola zmena termínu krúžku tvorivé dielne bez predošlého
informovania rodičov?
Učiteľ je povinný prípadnú zmenu vopred oznámiť rodičom.
6. Uznesenie
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
7. Záver
Predsedníčka RZ poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie rady.
V Košiciach, 29.04.2015
........................................................
Ing. Kosmas Bekiaris
tajomník RZ
prílohy:

Prezenčná listina zo zasadnutia

