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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 3/2016 Druh zasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutie Rady rodičov 

Dátum konania: 09. 06. 2014 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 

Čas (od – do): 15:30 – 16:05 Zvolávateľ: Ing. Ján Godina, podpredseda RR 

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: Ing. Ján Godina, podpredseda RR pre oblasť VaV 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. Ján Godina 

 

1.  Agenda 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia Áno 

2. Informácie vedenia školy Áno 

3. Informácia od p. zástupkyne z I. stupňa Áno 

4. Rôzne Áno 

5. Záver Áno 

 

2.  Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Zasadnutie Rady rodičov otvorila a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka PaedDr. 

Eva Pillárová. Skonštatovala, že tento školský rok ubehol nesmierne rýchlo. 

2. Informácie vedenia 

školy 
Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o úspechoch žiakov v tomto ŠR: 

 Súťaž Jazykový kvet - 1. miesto s vystúpením Halloween pod vedením pani 
učiteľky Proksovej 

 Super trieda II. B (23 detí) postúpila na celoslovenské kolo pod vedením p. 
Nagyovej a Bozogáňovej 

 V rámci projektu Mesto Košice deťom získalo vecné ceny 12 detí 

 Na Školskej športovej olympiáde získali žiaci 3 zlaté medaily 
 úspech v projekte Detský čin roka 

 všetky ostatné úspechy sú zverejnené na web stránke školy 

Zapojili sme sa do projektov: 

 Enviroprojekt, ktorého vyhlasovateľom je MŠ SR 

 Erazmus pre študentov 
 Projekt Zelená škola - bola vyslovená pochvala za pomoc pri brigáde učiteľom 

aj rodičom, ktorí sa aktívne zapojili a pomohli skrášliť okolie školy 
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Oblasť agendy Záznam 

 Projekt Erazmus - vzdelávanie učiteľov, bude prebiehať počas prázdnin 

Plánované aktivity: 

 13. 6. Skúšky z anglického jazyka v rámci Jazykovej školy (YLE - Young Learners 
English tests, p. uč. Lopatníková) 

 20. - 21. 6. Nocovačka v škole od 18:00 

 21. 6. II. stupeň Didaktické cvičenie 

 22. 6. I. stupeň Didaktické cvičenie 

 23. 6. Rozlúčka s deviatakmi v Tabačke o 16:00 

Ponuka na leto: Letný prímestský tábor pod vedením pani vychovávateliek 

Záujmové aktivity na budúci ŠR: je možné aktívne ponúknuť kapacity na také aktivity, o 
ktoré by deti mali záujem a zatiaľ nie sú v ponuke (zoznam je možné si prehliadnuť na 
web stránke školy v sekcii Centrum voľného času). Anotáciu s návrhom je možné zaslať 
vedúcej CVČ p. Blaškovej alebo priamo pani riaditeľke. 

Papier do zberu je stále možné nosiť priebežne. 

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 6. 6. za prítomnosti TV Naša. 

3. Informácia od p. 
zástupkyne z I. stupňa 

Pani zástupkyňa K. Dubeňová informovala o projekte, ktorý sa konal v Šamoríne pre deti 
zo sociálne znevýhodnených rodín. Vrámci neho bolo z našej školy vybraných 18 detí, 
ktoré sa celý týždeň učili pod vedením lektorov plávať. Mali zabezpečené ubytovanie, 
stravovanie a dostali aj oblečenie. Zároveň chodili na plaváreň aj  po ukončení tohto 
týždňa. 

4. Rôzne  Otázka od rodičov: je možné medzi členmi Rady rodičov viac využívať mailovú 
komunikáciu? Dohoda: pozbierajú sa mailové adresy a od nového školského 
roka sa budú aktívnejšie v komunikácii používať maily, aj pri procese pozývania 
na zasadnutia RR. 

 Otázka od rodičov: Bolo by možné posunúť kontajnery vchode do školy zo 
strany Jantárovej? Áno, rieši sa to. 

 Otázka od rodičov: V akom stave je riešenie parkovania pri vstupe do školy z 
Jantárovej? Zatiaľ nedošlo k posunu v riešení napriek enormnej snahe vedenia 
školy. 

 Otázka od rodičov: Došlo k posunu v projekte vybudovania bežeckej dráhy v 
areáli školy? Všetky informácie má k dispozícii p. Levčík, predseda RR. 

5. Záver Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová na záver poďakovala za prácu v tomto školskom 
roku obom p. zástupkyniam, všetkým učiteľom, pracovníkom školy a zástupcom 
rodičov. 

Pán Ján Godina za všetkých vyslovil poďakovanie pani riaditeľke za jej prácu vo vedení 
školy a aktívny prístup pri rozvíjaní veľkého množstva aktivít a projektov počas 

uplynulého školského roka. 

 

3.  Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1    

4.  Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Pravidlá používania mobilov v škole od nového ŠR E. Pillárová E. Pillárová 
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ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Používanie kolobežiek na príchod/ odchod zo školy od 
nového ŠR 

E. Pillárová E. Pillárová 

 

5.  Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

6.  Použité skratky 

Skratka  Vysvetlenie 

RR Rada rodičov 

ŠR Školský rok 

PL Prezenčná listina 

7.  Prílohy 

Počet strán Popis 

1 Prezenčná listina zo dňa 09. 06. 2016 

8.  Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

10. 06. 2016 I. Tomášiková  

 


