Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

ZÁPISNICA z Rady rodičov
ID stretnutia:

3/2017

Predmet
stretnutia:

Druhzasadnutia:

vedenie školy - zástupcovia rodičov

Pravidelné zasadnutieRady rodičov

Dátum konania:

15.06.2017

Čas (od – do):

Miesto konania:

15:30 – 16:45

Zúčastnení:

Zvolávateľ:

pavilón A, učebňa informatiky
Ing. Radoslav Levčík, predseda RR

Za zvolávateľa

Ostatní

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 RR

Áno

2.

Podnety od členov RR

Áno

3.

Informácie vedenia školy

Áno

4.

Záver

Áno

2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy

Záznam

1.

Otvorenie

Zasadnutie Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal Ing. R. Levčík.

2.

Podnety od členov RR



Otázka od rodičov: Bolo by možné zakúpiť pre všetkých prvákov knihu ako odmenu
ku koncu školského roka, keďže nie sú hodnotení známkami? Rodičia ZŠ Staničná
oceňujú, že prváci dostávajú iba slovné hodnotenie. Názor však je, že by si za veľký
kus práce, ktorý odvedú v prvom školskom roku zaslúžili malú odmenu vo forme
knihy, ktorá by bola motivátorom pre nich obzvlášť v dnešnej dobe, keď deti čoraz
menej čítajú.
Odpoveď: Myšlienka sa zapáčila všetkým členom RR a RR schválila nákup
z rozpočtu RR. Podľa vyjadrenia p. zástupkyne a po konzultáciách s pani učiteľkami
by bolo podľa nich určite vhodnejšie, ak by nedostali deti paušálne odmenu na
konci roka. Boli by radi, aby toto rozhodnutie /určenie, ktorým deťom-žiakom patrí
odmena za vynikajúce študijné výsledky/ ostalo v ich kompetencii.
Záver: prváci dostanú knižku, ale ako darček pri pasovaní za prvákov, ktorá sa koná
zvyčajne v októbri. Táto tradícia sa započne a ďalej bude uskutočnovať od
budúceho školského roku 2017-2018.
Tohtoroční „prváci“ tiež obdržia knihy, no pani zástupkyňa s pani učiteľkami zvolia
termín, ktorý však bude ešte v čase pred ukončením tohto školského roku, aby bolo
možné vybrané deti odmeniť pani učiteľkami za vynikajúce študijné výsledky
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Oblasť agendy

Záznam
separátne.


Otázka od rodičov: V akom štádiu je príjazd do školy z Jantárovej ulice?
Odpoveď: Projektová štúdia je pripravená. Toho času sa spracúva projektantský
rozpočet, aby bolo možné predbežne určiť hodnotu diela-stavby. Po ich obdržaní sa
táto projektová dokumentácia predloží mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie
a schválenie (informoval p. Knapp a p.Levčík).



Otázka od rodičov: Budú sa konať stretnutia RR v inom termíne ako sú rodičovské
aktívy?
Odpoveď: Keďže by to bolo náročné na čas, zasadnutia RR ostanú naďalej
v termínoch pred rodičovskými aktívmi, ktorým sa posunie čas začiatku; budú trvať
namiesto obvyklých tridsať po novom 45 minút (informoval p. Levčík)



Otázka od rodičov: Povrch priestoru pre školou, kde trávia deti popoludní čas, je
najmä v letných mesiacoch veľmi prašný. Vieme s tým niečo spraviť?
Odpoveď: Ak by sa vysadila tráva, bolo by nutné zabezpečiť polievanie 2x do dňa, aj
o
v období prázdnin. Umelý trávnik nie je vhodný, nakoľko pri teplote nad 22 C sa na
ňom nesmie hrať, nakoľko dochádza k nebezpečným výparom. Riešením bude
podľa potreby túto plochu polievať vo vhodných intervaloch.



Otázka od rodičov: Je možné zverejniť Stanovy RR a Rozpočet RR?
Odpoveď: Obidva dokumenty sú u pani riaditeľky a ktokoľvek z Rady rodičov a cez
nich aj ktorýkoľvek z rodičov ZŠ Staničná môže do nich nahliadnuť. Rozpočet sa
čerpá priebežne podľa dohodnutého plánu čerpania. Kontrola čerpania sa koná
vždy na prvom zasadnutí RR v septembri.



Otázka od rodičov: Bolo by možno osadiť semafor v smere od školy pri prechode
pre chodcov na Južnej triede?
Odpoveď: Keďže pomerne veľa našich detí prechádza práve cez túto frekventovanú
križovatku, otázkou sa bude zaoberať pani riaditeľka. Otázka bude prednesená na
Rade školy a cez zástupcov Mestskej časti Košice-Juh a Mesta Košice delegovaná na
príslušné zodpovedné organizácie.



Otázka od rodičov: Bolo by možné mať v jedálni tácky?
Odpoveď: Ak budú rodičia trvať na tejto požiadavke, pani vedúca ŠJ vie tácky
zabezpečiť.



Otázka od rodičov: Bolo by možné viac dozerať nad pitným režimom v jedálni?
Stáva sa, že dieťa nápoj vypije, pohár položí medzi čisté poháre a ďalšie dieťa ho
použije.
Odpoveď: Pripomienky bude tlmočená pani vedúcej ŠJ a spravia sa nápravné
opatrenia.



Otázka od rodičov: Bolo by možné poslať mail s programom všetkým členom RR
vopred?
Odpoveď: Áno. Zároveň je možné posielať návrhy mailom na adresu podpredsedu
p. Godinu, ktorý zabezpečí včasné rozposielanie mailov na mailové adresy členov
RR.



Otázka od rodičov: Ako sme získali TV do vstupných priestorov a čo sa bude na ňom
vysielať?
Odpoveď: TV je výhra v tombole na školskom plese, ktorú vyhral p. Levčík a venoval
ho škole. TV je umiestnený vo vestibule a budú sa ňom zobrazovať informácie zo
života školy.



3.

Bolo vyslovené poďakovanie triednej pani učiteľke IV. C Mgr. Kataríne Balážovej za
svedomitú prácu s deťmi počas štyroch rokov a výbornú prípravu na II. stupeň.
Bolo vyslovené poďakovanie za výmenu triednej pani učiteľky v VII. B.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o úspšnom absolvovaní deviatackeho

2/4

Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

Oblasť agendy

Záznam
monitora našimi žiakmi. V oboch predmetoch žiaci dosiahli výborné výsledky, približne
16 % nad celoslovenský priemer.
Výsledky umiestnenia sa našiích žiakov vo vedomostných a športových súťažiach sú
uverejnené na webovej stránke školy.
Boli stanovené fixné termíny zasadnutí RR a zároveň triednych aktívov pre školský rok
2017/2018:






4.

Záver

14. 9. 2017 (Plenárne zasadnutie+TA)
9. 11. 2017(RR+TA)
11. 1. 2018 (RR+TA)
12. 4. 2018 (RR+TA)
7. 6.2018 (RR+TA)

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárována záver poďakovala za prácu v tomto školskom
roku obom p. zástupkyniam, všetkým učiteľom, pracovníkom školy a zástupcom
rodičov.
Pán R. Levčík 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

Zabezpečiť výber a nákup kníh pre prvákov na Pasovačku v
novom ŠR

30. 9. 2017

p. hospodárka

2

Zasielanie mailov s informáciami pre členov RR

Včas pred konaním
RR a TA (aspoň 4
dni vopred)

Ing. J. Godina

3

Kontrola pohárov v ŠJ, aby nedochádzalo k používaniu jedného
pohára opätovne iným dieťaťom.

30. 6. 2017

p. vedúca ŠJ

4

Občasné poliatie plochy pred školou, aby sa znížila jej prašnosť.

Podľ potreby v
letných mesiacoch

p. školník

4. Identifikované otvorené otázky
ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

1

Možnosť osadenia semaforu na prechod cez cestu Jantárová v
smere od ZŠ Staničná

Rodič RR

Riaditeľ školy
a zástupcovia Rady
školy

2

Posun začiatku triednych aktívov na prvom stupni na 16:15

E. Pillárová

E. Pillárová

5. Rozhodnutia zo zasadnutia
ID

Typ rozhodnutia

1

Rozhodnutie RŠ

Popis rozhodnutia
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ID

Typ rozhodnutia

Popis rozhodnutia

6. Použité skratky
Skratka

Vysvetlenie

RR

Rada rodičov

ŠR

Školský rok

PL

Prezenčná listina

ŠJ

Školská jedáleň

7. Prílohy
Počet strán

Popis

1

Prezenčná listina zo dňa 15. 06. 2017

8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dátum

Meno

16. 06. 2017

I. Tomášiková

Podpis
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