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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 2/2019 Druh zasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 
Predmet 
stretnutia: 

Pravidelné zasadnutie Rady rodičov 

Dátum konania: 11. 04. 2019 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 
Čas (od – do): 15:30 – 16:1ä0 Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 
     
 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 

Podklady:  
Zápis vyhotovil: Mgr. Ingrid Tomášiková Zápis verifikoval: Ing. Radoslav Levčík 

 

1.  Agenda 
Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia Áno 

2. Informácie od p. Levčíka, p. Godinu a p. riaditeľky Áno 

3. Informácie od p. riaditeľky Áno 

4. Informácie od p. zástupkýň Áno 

5. Rôzne Áno 
 

2.  Záznam zo zasadnutia 
Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Zasadnutie otvoril Ing. R. Levčík, predseda Rady rodičov a privítal všetkých prítomných. 

2. Informácie od p. 
Levčíka, p. Godinu a p. 
riaditeľky 

Na úvod zasadnutia predniesol Ing. Levčík aktuálne informácie ohľadom parkovania 
z Jantárovej ulice, ktoré je v súčasnosti nevyhovujúce a nanajvýš nebezpečné: 

• zástupcovia školy sa zúčastnili zasadnutia Dopravnej komisie mesta Košice 
• na komisii boli prednesené rôzne možnosti riešenia predmetného parkovania 
• vedúci Referátu dopravy Ing. J. Cichanský navrhol ako alternatívu parkovanie 

na parkoviskách v okolí školy, napr. na Oštepovej ulici, ktoré sú dosť ďaleko od 
samotnej školy 

• keďze 80 % detí dochádza do našej školy z celých Košíc, pani riaditeľka 
vyčlenila dlhodobo na parkovanie školský dvor 

• jedným z návrhov na vytvorenie priestoru na bezpečné zastavenie je v širšom 
odbočovacom pruhu z ulice Jantárova. Jedinou prekážkou je stará vŕba. Toto 
riešenie bolo komisiou zamietnuté. 

• ďalším návrhom je vytvorenie parkovacej niky s bezpečným vystupovaním 
z auta z oboch strán. Toto riešenie by si vyžiadalo pripraviť projektovú 
dokumentáciu, na ktorej príprave sme ochotní ako škola výrazne participovať. 
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Oblasť agendy Záznam 
• Jednania s mestom Košice v súčasnosti nie sú ukončené; vstúpili do nich ďalšie 

zainteresované strany. Očakávame priaznivé vyriešenie stavu parkovania zo 
strany ulice Jantárova, nakoľko ide v prvom rade o bezpečnú dopravu detí do 
našej školy. 

3. Informácie od p. 
riaditeľky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová prítomných rodičov informovala o nasledovných 
aktivitách: 

• Blíži sa trištvrťročné hodnotenie žiakov. Klasifikačná porada bude 24. 04. 2019. 
• Opäť sme dosiahli vynikajúce výsledky v mnohých súťažiach, nielen jazykových 

(Ruské slovo – 1. miesto v rámci Slovenska, Šaliansky Maťko - 1. miesto v rámci 
Slovenska, FJ – 1. miesto krajské kolo, na Hviezdoslavovom Kubíne bolo 
ocenených 9 detí). 

• Primátor mesta Košice ocení troch najlepších žiakov z našej školy. 
• Rozbehnutých máme mnoho projektov – Projekty ľudské zdroje, IT Akadémia, 

deti absolvovali Lyžiarsky výcvik, počas jarných prázdnin Lyžiarsku školu 
a Detský tábor, Taška Sv. Vincenta a ďalšie). 

• Školský ples bol znovu vynikajúcou akciou za účasti mnohých učiteľov 
a rodičov, čo nás nesmierne teší. 

• Zapísaných do 1. ročníka máme 79 detí. V ŠR 2019/2020 sa budú otvárať 3 prvé 
triedy. 

• v Testovaní 5 sme sa umiestnili na 1. mieste v rámci košických škôl 
• podľa predbežných výsledkov Testovania 9 sme sa opäť umiestnili nad 

celoslovenským priemerom – finálne výsledky budú k dispozícii 30. 04. 2019 
• dňa 17. apríla sa bude konať celomestský Metodický deň, žiaci dostanú 

Riaditeľské voľno 
• 18. – 23. 04. sú veľkonočné prázdniny, 24. 04. sa ide do školy 
• 24. – 04. 05. budeme robiť Jarné upratovanie – zapojiť sa môžu žiaci, rodičia 

i učitelia 
• ŠvP sa budú konať v individuálnych termínoch – presné informácie poskytnú 

triedni učitelia 
• žiaci tretích ročníkov sa zúčastnia Plaveckého výcviku 
• naplánované sú koncoročné výlety do Krakowa a Viedne 
• blíži sa rozlúčka s deviatakmi 
• Zo získaných 25.000 eur boli zakúpené IKT prostriedky na zlepšenie výuky 

prírodovedných predmetov plus lego roboty a 3D tlačiareň pre nový krúžok od 
školského roku 2019/2020. 

4. Informácie od p. 
zástupkýň 

I. stupeň (Mgr. Katarína Dubeňová) 
- pripomienky v I. B a II. A boli vyriešené 
- došlo k zmene vo výuke francúzskeho jazyka 
- vznesená požiadavka od rodičov na ŠKD aj pre žiakov 5. ročníka 

II. stupeň (Mgr. Beáta Kirešová) 
- pripomienky v V. A boli vyriešené (HV) 
- pripomienky v V.D boli vyriešené (studené jedlo) 

5. Informácie od p. 
Levčíka 

• Občianske združenie pri ZŠ Staničná bolo úspešne zaregistrované ako 
prijímateľ 2 % zo zaplatených daní – do 30. apríla je ešte možné darovať 
peniaze škole – tlačivo nájdete na web stránke školy. 

6. Rôzne • Vyslovená pochvala pre p. učiteľku RJ V. Kralik za jej prístup k výuke a progres 
žiakov v ruštine. 
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3. Identifikované úlohy 
ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Požiadať rodičov o doplatenie všetkých príspevkov, ak ešte 
neboli zaplatené. 

30. 04. 2019 Zástupcovia tried 

4. Identifikované otvorené otázky 
ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Požiadavka na ŠKD aj pre žiakov 5. ročníka rodičia RŠ 
 

5. Rozhodnutia zo zasadnutia 
ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

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 11. 04. 2019 

8. Podpisová doložka 
Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

12. 04. 2019 I. Tomášiková  

 


