Zápisnica
z 2. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 27. 11. 2014
v školskom roku 2014/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. správa o čerpaní fin. prostriedkov za šk. rok 2013/2014
3. návrh rozpočtu na šk. rok 2014/2015
4. informácie p. riaditeľky
5. návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní vo výške 2005,32 Eur
6. uznesenie
7. záver

1. Otvorenie
Predsedkyňa Rodičovského združenia (RZ) p. Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala
prítomných zástupcov jednotlivých triednych aktívov (TA) a oboznámila ich s programom
zasadnutia.
2. Správa o čerpaní fin. prostriedkov za šk. rok 2013/2014
Pani Sovová informovala prítomných o čerpaní financií RZ za šk. rok 2013/2014. Ďalej
uviedla, že ZŠ Tomášikova 31 vrátila RZ pôžičku vo výške 3000 Eur, ktorú je RZ poskytlo.
Na účte je momentálne cca 3500 Eur. Zber rodičovských príspevkov na šk. rok 2014/2015
ešte prebieha. Po jeho ukončení budú vyzbierané prostriedky prevedené na účet RZ. Prítomní
uvedené informácie zobrali na vedomie bez pripomienok.
3. Návrh rozpočtu na šk. rok 2014/2015
Prítomní bolo oboznámení s predloženým návrhom rozpočtu RZ pri ZŠ Tomášikova 31
(príloha). Predložený návrh bol schválený všetkými zúčastnenými rodičmi (ako zástupcami
jednotlivých tried), pričom nikto sa nezdržal hlasovania.
4. Informácie p. riaditeľky
Pani riaditeľka Obšatníková privítala prítomných a uviedla nasledovné informácie:
- Sedem tried už má vymenené okná. Škola by chcela každý rok vymeniť okná aspoň
v dvoch ďalších triedach.
- Plánuje sa výmena osvetlenia v triedach postupná výmena podlahovej krytiny
v triedach školy.
- Bola urobená izolácia (polystyrén) a vymaľovanie v šatniach školy.
- Žiaci školy dostanú Mikulášske balíčky vo štvrtok 4.12.2014.
- Výpis z polročného vysvedčenia bude 30.1.2015, prázdniny budú 2.2.2015
a 3.2.2015 bude riaditeľské voľno.
- Lyžiarsky výcvik:
pre 3. a 4. ročník 15.-18.12.2014 od 8:00 do 12:30 na Jahodnej
pre 7. a 8. ročník od 3.2.2015 alebo od 9.2.2015 v Telgárte
- Škola v prírode:
pre 1. a 2. ročník Slnečný majer pri Bardejove
pre 3.,4. a 5.ročník Donovaly, Čingov
miesto bude upresnené podľa záujmu rodičov
- Zájazd do Paríža pre 5. – 9. ročník:

-

odjazd je 17. apríla 2015 na 5 dní
cena: 200 Eur + 40 Eur (poistné) + cca 60 Eur (vreckové)
v prípade záujmu nahlásiť a zaplatiť zálohu 100 Eur do 15. 12. 2014 p.
učiteľovi Demovi
15. apríla 2015 bude prebiehať Testovanie 9.

5. Návrh na čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní vo výške 2005,32 Eur
Pani riaditeľka navrhla uvedené prostriedky použiť na zakúpenie školského nábytku pre jednu
triedu vo výške cca 1400 Eur a na zakúpenie výkonného počítača a príslušného software.
Zástupca rodičov navrhol fin. prostriedky použiť na výmenu okien v jednej ďalšej triede
školy a zakúpiť výkonný počítač a príslušný software.
Členovia RR sa rozhodli hlasovať o nasledovnom návrhu:
Navrhuje sa použiť fin. prostriedky vyzbieraných 2% z daní vo výške 2005,32 Eur na výmenu
okien v jednej triede a na zakúpenie počítača so software. V prípade, že oslovená firma na
výmenu okien nebude schopná výmenu okien realizovať do konca roku 2014 resp.
v príslušnej cene, tak sa namiesto výmeny okien uskutoční zakúpenie školského nábytku do
jednej triedy školy. Počítač sa zakúpi aj v tomto prípade.
Členovia RR schválili uvedený návrh
za
24
proti
0
zdržal sa
0
6. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- navrhnutý rozpočet RZ pri Tomášikova 31 na šk. rok 2014/2015
- navrhnuté čerpanie fin. prostriedkov vyzbieraných 2% z daní vo výške 2005,32 Eur
v zmysle bodu č.5
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
7. Záver
Predsedkyňa RZ poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie rady.
V Košiciach, 28.11.2014
........................................................
Ing. Kosmas Bekiaris
tajomník RZ
prílohy:

Prezenčná listina zo zasadnutia
Návrh rozpočtu RZ pri Tomášikova 31

