Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

ZÁPISNICA z Rady rodičov
ID stretnutia:

2/2017

Predmet
stretnutia:

Druhzasadnutia:

vedenie školy - zástupcovia rodičov

Pravidelné zasadnutieRady rodičov

Dátum konania:

06. 04. 2017

Miesto konania:

pavilón A, učebňa informatiky

Čas (od – do):

15:30 – 16:05

Zvolávateľ:

Za zvolávateľa

Ostatní

Zúčastnení:

Ing. Radoslav Levčík, predseda RR

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy

členovia Rady rodičov (podľa PL)

Mgr. Katarína Dubeňová, zástupkyňa
RŠ pre I. stupeň
Mgr. Beáta Kirešová, zástupkyňa RŠ
pre II. stupeň

Ing. Radoslav Levčík, predseda RR

Podklady:
Zápis vyhotovil:

Mgr. Ingrid Tomášiková

Zápis verifikoval:

Ing. Radoslav Levčík

1. Agenda
Agenda

Prejednané

1.

Otvorenie zasadnutia

Áno

2.

Informácie od p. riaditeľky

Áno

3.

Informácie od p. zástupkýň

Áno

4.

Rôzne

Áno

2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy

Záznam

1. Otvorenie

Predseda rady rodičov Ing. Levčík zablahoželal pani riaditeľke k obrovskému úspechu –
veľkej medaile Sv. Gorazda, ktorú jej odovzdal minister školstva za jej prácu a pôsobenie
na pôde školy a vynikajúce manžérske schopnosti.

2. Informácie od p.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o nasledovných aktivitách/projektoch:
• Projekt Erasmus+ KA2, vďaka ktorému sa žiaci a učitelia našej školy zúčastňujú
projektových stretnutí v zahraničí, spoznávajú iné školské systémy a pracujú na
modeli „ideálnej školy“. Deti prostredníctvom dotazníkov dávajú cennú spätnú
väzbu vedeniu školy, s ktorou sa ďalej pracuje.
• V rámci projektu Erazmus+ KA1 sa naďalej uskutočňujú pobyty žiakov v
zahraničí - Španielsko, Taliansko, Francúzsko.
• Žiaci opäť získali veľmi pekné umiestenia na súťažiach v rámci Košíc, ale aj
nášho kraja a celého Slovenska – na olympiáde z francúzskeho jazyka sme
dosiahli 3. miesto v rámci celého Slovenska - informácie sú na web stránke.
• Termín veľkonočných prázdnin: 13. – 18. 04. 2017
• 4. ročník Reprezentačného plesu učiteľov a rodičov v Spoločenskom pavilóne
bol vydarený.
• Predbežné výsledky deviatackeho monitoru sú výborné, dopadli najlepšie od
roku 2009

riaditeľky
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Oblasť agendy

Záznam
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Informácie od p.
zástupkýň

Do konca apíla je ešte možné darovať škole 2 % z dane
Naplánovaný je výlet do tábor v Osvienčime pre žiakov 8. – 9. Ročníka
Na záklAde návštevy a pozvania od poslankyňe p. Moniky Smolkovej sa v máji
zúčastní 10 žiakov výletu do Štrasburgu. Ďalších 10 žiakov pôjde v septembri.
Kamerový systém bol doinštalovaný aj do priestorov šatní.
Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník sa tento rok uskutočnil s dotáciou MŠ
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnia Plaveckého výcviku
Na 21. apríl je naplánová v rámci projektu Zelená škola Žiacka brigáda
Prebieha projekt Revitalizácia školského skleníka

I. stupeň (Mgr. Katarína Dubeňová)
•
•

Zápis do prvého ročníka sa bude konať 7. a 8. apríla 2017 (piatok/sobota).
nie sú žiadne pripomienky od rodičov

II. stupeň (Mgr. Beáta Kirešová)
•
•
4.

Rôzne

7.A, 7.B a 7.C – problémy s hodnotením a nedostatočným ústnym skúšaním
boli vyriešené
Pedagogická rada ocenila pani učiteľky O. Proksovú a M. Kirovovú za ich
zásluhy pri vzdelávaní a práci s deťmi

Ing. Godina poďakoval p. Sklenárovej za podnetný mail, ktorý zaslala na všetkých
rodičov a vedenie RR s tým, že by rád myšlienky z neho rozvinul aj v praxi. Ocenil
by, ak by sa komunikácia rodič – škola pozdvihla na vyššiu úroveň a aby to neostalo
len pri tom, že rodič ráno dieťa odnesie a poobede si ho zas vyzdvihne.
P. Sklenárová uviedla, že už začali sami od seba – s pani vychovávateľkou si v ich
II.A spravili v rámci ŠKD čajové popoludnie. Také isté si naplánovali aj rodičia, aby
sa mohli neformálne porozprávať medzi sebou.
Ďalšou zaujímavou myšlienkou bolo, že ak žiak cestuje a navštívi zaujímavé miesta,
mohli by prísť o tom spolu s rodičmi porozprávať ostatným deťom v triede.

3. Identifikované úlohy
ID

Popis úlohy

Termín splnenia

Zodpovedný

1

4. Identifikované otvorené otázky
ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

1

Rozvinúť myšlienku posilnenia spolupráce rodič - škola

p. Sklenárová

p. J. Godina

5. Rozhodnutia zo zasadnutia
ID

Typ rozhodnutia

Popis rozhodnutia

1
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6. Použité skratky
Skratka

Vysvetlenie

RR

Rada rodičov

ŠR

Školský rok

RŠ

Riaditeľ školy

PL

Prezenčná listina

7. Prílohy
Počet strán

Popis

1

Prezenčná listina zo dňa 06. 04. 2017

8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dátum

Meno

07. 04. 2017

I. Tomášiková

Podpis
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