
Združenie rodičov  pri ZŠ S t a n i č n á   13 v Košiciach 

Plán  práce 
 

Rady rodičov pri ZŠ Staničná 13 v Košiciach na školský rok 2017/2018 
 
Plán práce je postavený na spolupráci s rodičmi, na podpore aktivít školy, kontrolnej činnosti a hospodárení s finančnými 
prostriedkami. Uvítame každý ohlas, samozrejme aj negatívny, každý návrh riešenia a všetky dobré nápady a formy 
pomoci, ktoré nám pomôžu uľahčiť chod školy. 

 
I.  september 2017 (21.9.2017): 
Plenárna schôdza 
Správa o činnosti za rok 2016/2017       Z: predseda 
Revízna správa o hospodárení       Z: revízna komisia 
Správa o zúčtovaní príspevkov rodičov pre činnosť RR v š.r. 2016/2017  Z:  pokladník - hospodár 
Hlavné úlohy školy v šk. roku 2017/2018     Z: riaditeľka školy 
 
1.) Voľba predsedu, podpredsedov a pokladníka RR, voľba členov RR - zaradenie do komisií  
2.) Prerokovanie a schválenie „Návrhu rozpočtu RR“ na školský rok 2017/2018 
3.) Prerokovanie a schválenie „Plánu práce RR“ na školský  rok 2017/2018 
 

II.  november 2017 (9.11.2017): 
1.) Projekty školy 
2.) Správa stravovacej komisie 
3.) Pripraviť podklady do obchodného vestníka (2%) 
4.) Registrácia 2% 
5.)  Kontrola uznesení 
6.) Výchovno - vyučovacie výsledky za I. štvrťrok 2017/2018 
7.) Rôzne: - príprava Karnevalu, Mikuláša, Vianočná akadémia pre rodičov  
  - uznesenie 
  - príprava zápisu do 1. ročníka v rámci Dňa otvorených dverí 
  - príprava lyžiarskeho výcviku 
  - vyhodnotenie plaveckého výcviku 
  - uznesenia 
 

III.  január 2018 (11.01.2018): 
1.) Kontrola uznesení 
2.) Vyhodnotenie plnenia úloh za I. polrok RR 
3.) Riešenie výchovných problémov na škole 
4.) Organizačné záležitosti školy 
5.) Zápis do 1. ročníka ZŠ - priebeh a pomoc rodičov 
6.) Lyžiarsky zájazd  
7.) Príprava a informácie o 2% + tlačivá 
8.) Rôzne: - zberové aktivity 
  - koncepcie VMR, protidrogová prevencia, environmentálna výchova,  Zdravé školy 

- uznesenie 
 

IV.  apríl 2018 (12.4.2018): 
1.) Kontrola uznesení 
2.) Výchovno - vzdelávacie výsledky za III. štvrťrok v prospechu, správaní a dochádzke žiakov 
3.) Stav v profesijnej orientácii žiakov 9. ročníka 
4.) Zápisnice z triednych aktívov 
5.) Kontrola čerpania finančných prostriedkov – hospodárenie 
7.)  Príprava MDD 
8.) Rôzne: - príprava ŠvP 
  - príprava rozlúčkového večierku deviatakov 
  - uznesenia, príprava Dňa dobrovoľníkov (tzv. brigáda) 
  - prípravy na oslavy 55. výročia školy 
 

V. jún 2018 (7.6.2018): 
1.) Kontrola uznesení 
2.) Hodnotenie činnosti RR - správa 
3.) Stav účtov - správa 
4.) Rôzne: - poďakovanie vedeniu školy a učiteľskému zboru 
   - poďakovanie triednym dôverníkom za spoluprácu 
  
    
Košice, 21.09.2017       Ing. Radoslav Levčík 
           Predseda RR 


