Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

ZÁPISNICA z Rady rodičov
ID stretnutia:

1/2018

Predmet
stretnutia:

Druhzasadnutia:

vedenie školy - zástupcovia rodičov

Pravidelné zasadnutieRady rodičov

Dátum konania:

11. 01. 2018

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.

Informácie od p. Levčíka

Áno

5.

Rôzne

Áno

2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy

Záznam

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril Ing. R. Levčík, predseda Rady rodičov. Všetkých prítomných privítal a
zaželal v novom roku všetko dobré.

2. Informácie od p.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová prítomných rodičov privítala a zaželala v novom
roku veľa úspechov. Zástupcov rodičov informovala o nasledovných aktivitách:
• Blížiace sa polročné hodnotenie žiakov. Klasifikačná porada bude 24. 01. 2018.
• Výpisy hodnotení sa budú odovzdávať žiakom v stredu 31. 01. 2018 na
poslednej hodine.
• Prebehlo Testovanie 5. Predbežné výsledky sú nasledovné (poradie Sj – M):

riaditeľky

V. A 74,45 % - 79,85 %
V. B 68,47 % - 62,88 %
V. C 74,24 % - 76,33 %
V. D 79,87 % - 80,00 %
•

V rámci projektu Erazmus dochádza k výmenným pobytom žiakov vo
Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Poľsku. Vo februári poôjdu naši žiaci do
poľského Gdansku, v máji je naplánované záverečené stretnutie vo Francúzsku.
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Oblasť agendy

Záznam
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3.

Informácie od p.
zástupkýň

Zo získanej sumy 125.000 eur získajú u nás trvalé pracovné miesto postupne
od 08. 01. asistent učiteľa, od 01. 02. špeciálny pedagóg a od 01. 03. školský
psychológ.
Pre žiakov deviatych ročníkov sa uskutočné špeciálne rodičovské združenie.
Máme nové vonkajšie osvetlenie.
Pre žiakov 1. stupňa je naplánované výjazdové lyžovanie na Jahodnej v termíne
od 05. 02. – 09. 02. 2018
Jarné prázdniny budú tohto roku v termíne od 26. 02. do 02. 03. 2018.
Počas jarných prázdnin je naplánovaný prímestský denný tábor.
Lyžiarsky výcvik je určený pre žiakov 7. ročníka - dotácia vo výške 150 eur na
žiaka. Pôjde sa v dvoch turnusoch:
12. 02. – 16. 02. Drienica (VII. A/B), 05. 03. – 09. 03. Donovaly (VII. C/D)
Škola v prírode pre žiakov štvrtého ročníka.
Pripomenutie zaplatenia príspevku do Rady rodičov
Platiť za obedy v školskej jedálni je možné cez inet banking.
Zápis do prvého ročníka sa bude konať 6. a 7. apríla 2018 (piatok do 18:00
/sobota od 08:00 – 12:00. Deň Otvorených dverí - 17. 02. 2018.
Blíži sa 5. ročník Reprezentačného plesu učiteľov a rodičov v Spoločenskom
pavilóne – 26. 01. 2018. Program bude bohatý. Hlavný hosť Pavol Hammel.
Lístky v hodnote 35 eur je možné zakúpiť na sekretariáte školy.

I. stupeň (Mgr. Katarína Dubeňová)
-

Na 1. stupni máme aktuálne 362 žiakov, 8 je v zahraničí
priemerný prospech je 1,5, všetci prospievajú s vyznamenaním
dochádzka je veľmi dobrá, nie sú navrhnuté znížené známky zo správania

II. stupeň (Mgr. Beáta Kirešová)
4.

Informácie od p
Levčíka

•
•

5.

Rôzne

•

V. A a V. D sú veľmi dobré triedy, V. C – boli problémy so správaním, vďaka
práci so školským psychológom sa stav zlepšil, V.B je slabšia
nikto nebude mať 2 zo správania
budú udelé pokarhania za správanie tr. učiteľom a p. riaditeľkou
Občianske združenie pri ZŠ Staničná bolo zaregistrované ako prijímateľ 2 % zo
zaplatených daní – informáciu je potrebné posunúť všetkým rodičom.
Do konca januára 2018 budú na web stránke školy zverejnené všetky daňové
priznania za rok 2017
Otázka: Bežeckú dráhu kvôli stromom na školskom dovre nebude možné
zrealizovať.

3. Identifikované úlohy
ID

Popis úlohy

Termín splnenia

1

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

31. 1. 2018

Zodpovedný
Zástupcovia tried

4. Identifikované otvorené otázky
ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

1

Vyznačenie chodníka v rámci parkoviska kvetináčmi

rodič

RŠ

2/3

Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

2

Učebňa informatiky – vybavenie dvadsiatimi kusmi nových
počítačov – informovať sa u rodičov, kto by vedel dať CP a
zabezpečiť

RŠ

RŠ

5. Rozhodnutia zo zasadnutia
ID

Typ rozhodnutia

Popis rozhodnutia

1

Zakúpenie nových
počítačov do
učebne informatiky

Zastupcovia RR schválili poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie nových
počítačov do počítačovej učebne v počte kusov 20. Keďže financné prostriedky neboli
na túto položku v návrhu rozpočtu na rok 2018 uvažované, RR schválila, že budú
presunuté z položiek týkajúcich sa prípravy a realizácie bežeckej dráhy.
Odporúčane typy a minimálne požadované hardvérového vybavenie spracuje správca
školskej siete. Na základe týchto parametrov budú oslovení rodičia s možnosťou
nákupu počítacovej techniky za veľkoobchodné ceny, resp. s využitím zliav. Na základe
najvýhodnejšej ponuky (kvality, ceny a záruky) bude víťazná spoločnosť oslovená na
zabezpečenie danej techniky.

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. 01. 2018

8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dátum

Meno

12. 01. 2018

I. Tomášiková

Podpis
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