Zápisnica
z 1. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 25. 09. 2014
v školskom roku 2014/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. informácie od pani riaditeľky
3. voľba členov výkonného výboru RR
4. voľba člena stravovacej komisie
5. schválenie výšky rodičovského príspevku
6. diskusia
7. uznesenie
8. záver

1. Otvorenie
Pani Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala prítomných zástupcov jednotlivých triednych
aktívov (TA) a oboznámila ich s programom zasadnutia. Taktiež uviedla, že cez 2% z daní sa
vyzbieralo 2005 €. Je potrebné popremýšľať a podať návrhy do ďalšieho zasadnutia RR na čo
by bolo najlepšie použiť vyzbierané peniaze.
2. Informácie od pani riaditeľky
Pani riaditeľka Obšatníková privítala prítomných, predstavila zástupkyne školy p. Purdešovú
pre I. stupeň a ŠKD a p. Hríbovú pre II. stupeň a záujmové útvary. Následne podala tieto
informácie:
- projekty školy a pripravované akcie, informácie sa nachádzajú na web stránke školy
- poplatky za záujmové krúžky ostávajú v rovnakej výške ako minulý školský rok
- škola získala 113 000 € na Opravu bazéna slúžiacemu 10 ZŠ (vzduchotechnika,
studňa, strecha nad strojovňou), ktorá musí byť ukončená do konca roku 2015
3. Voľba členov výkonného výboru RR
Navrhnutí boli títo rodičia:
Za predsedu rodičovského združenia (RZ) – p. Sovová
Za hospodárku – p. Buzášová
Za tajomníkov – p. Bekiaris, p. Trojčák
Členovia RR schválili navrhnutých rodičov za členov výkonného výboru
za
26
proti
0
zdržal sa
0
4. Voľba člena stravovacej komisie
Za člena stravovacej komisie bola navrhnutá p. Kleová
Členovia RR schválili p. Kleovú za člena stravovacej komisie
za
proti
zdržal sa

26
0
0

5. Schválenie výšky rodičovského príspevku
Predsedkyňa RZ p. Sovová navrhla ponechať rodičovský príspevok na školský rok 2014-

2015 v rovnakej výške ako bol minulý školský rok, teda 20 € (18+2), kde 2 je položka
pre školskú jedáleň.
Členovia RR schválili navrhnutý rodičovský príspevok vo výške 20,- €
za
26
proti
0
zdržal sa
0
6. Diskusia
- plaváreň bude uzavretá až do ukončenia rekonštrukčných prác
- zatiaľ nie je možné odhlasovať deti z obedov cez web stránku školy
- na výber záujmového krúžku bol určený jeden týždeň
- skrinky v šatniach zatiaľ nie sú pre všetkých školákov
- pani riaditeľka prisľúbila, že sa porozpráva s pani vedúcou jedálne ohľadne
množiacich sa sťažností, ktoré boli oznámené dňa 25.09.2014 triednou dôverníčkou
VII.C triedy (vlasy v jedle, chrobák v ryži, prístup personálu jedálne k deťom
školy). Pán Bekiaris ako člen stravovacej komisie potvrdil, že v školskom roku
2013/2014 absolvoval 4x kontrolu priestorov ŠJ a stravu v ŠJ a výsledky kontroly
boli veľmi dobré
- pani Jana Liptáková z 1. A sa sťažovala na zlé osvetlenie v 1.A triede. Bolo by
vhodné premerať.
- v triede č. 35, kde prebiehalo zasadnutie RR nesvietila jedna žiarovka. Bolo by
dobré vymeniť žiarovku.
- pani Pekarčíková z 9.A sa sťažovala na nevyhovujúce lavice a stoličky pre
deviatakov
- pán Pástor z 1.B upozornil, že dvere na dievčenských záchodoch sa zasekávajú,
zabúchavajú a nedajú sa alebo veľmi ťažko sa zatvárajú/otvárajú. Bolo by dobré to
preveriť.
- pani riaditeľka prisľúbila, že sa porozpráva s učiteľkou ruského jazyka ohľadne
námietok zo strany niektorých rodičov na metodiku výučby tohto jazyka; uviedla, že
v takýchto prípadoch je najlepšie, aby sa dotknutí rodičia priamo obracali na
konkrétneho učiteľa
7. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- navrhnutých členov výkonného výboru RR v zmysle bodu č.3
- navrhnutého člena stravovacej komisie v zmysle bodu č.4
- navrhnutú výšku rodičovského príspevku v zmysle bodu č.5
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
8. Záver
Predsedkyňa RZ poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie rady.
V Košiciach, 27.09.2014
........................................................
Ing. Kosmas Bekiaris
tajomník RZ
prílohy:

prezenčná listina zo zasadnutia

