Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice

ZÁPISNICA z Rady rodičov
4/2018

ID stretnutia:
Predmet
stretnutia:

Druhzasadnutia:

vedenie školy - zástupcovia rodičov

Pravidelné zasadnutie Rady rodičov

Dátum konania:

07. 06. 2018

Miesto konania:

Čas (od – do):

15:30 – 16:15

Zvolávateľ:

Zúčastnení:

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.

Informácie vedenia školy

Áno

3.

Ocenenia

Áno

4.

Záver

Áno

2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy

Záznam

1.

Otvorenie

Zasadnutie Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal Ing. R. Levčík. Zároveň
vyslovil poďakovanie za výbornú prácu počas celého školského roka p. riaditeľke
a celému vedeniu školy.

2.

Informácie vedenia
školy

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

získaní titulu SUPER ŠKOLA – ŠKOLA PLNÁ TALENTOV
úspšnom absolvovaní deviatackeho monitora. V oboch predmetoch žiaci dosiahli
výborné výsledky
Úspešnom absolvovaní Testovania 5 – výsledký sú na web stránke školy
Vynikajúcom umiestnení našich žiakov v okresných a krajských kolách rôznych
súťaží. Zároveň vyslovila prianie, aby sme na budúci školský rok dosiahli ešte lepšie
výsledky a v angličtine.
Budúci týždeň píču žiaco výstupné testy plus riaditeľský test
15. júna bude slávnsotné stretnutie žiakov – víťažov súťaží
18. – 19. júna bude odovzdanie ocenenia v Bratislave pre 1. B triedu, ktorá získala
titul SUPER TRIEDA (p. učiteľ Švider, p. V. Nagyová)
20. júna klasifikačná porada
21. júna – Rozlúčka s deviatakmi
22. Júna – celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín
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Oblasť agendy

Záznam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22. júna – Didaktické hry I. stupeň
27. jún – ocenenie našej školy v rámci mesta Košice
do 10. júna je potrebné vyplatiť obedy
týždennom anglickom pobyte siedmakov v maďarskom mestečku Velence
o futbalovom turnaji vo Vranove nad Topľou pod záštitou Rotary Clubu
parkovanie pred školou sa stále rieši s mestom (p. Cichánsky)
požiadavka na rodičov deviatakov, aby pomohli dať do pôvodného stavu triedy
cez letné prázdniny sa dajú do poriadku 4 odborné učebne
poďakovanie za pomoc rodičom počas brigády na školskom dvore
budúci týždeň sa zrealizuje výsadba trávnika pred Pavilónom B.
Odmena navrhnutá p. Levčíkom za svedomitú prácu s financiami Rady rodičov vo
výške 150 eur bola odsúhlasená prítomnými členmi RR

Informácie za 1. stupeň od p. zástupkyne K. Dubeňovej:
•
•
•
•

pripomienky z minulého zasadnutia boli doriešené
pochvala pre p. Sekárka, zdravotníka z 3. B – veľká spkojnosť
Akadémia ku Dňu matiek bola opäť milou akciou pre všetky mamy
úspechy dosahujú žiaci už aj na 1. Stupni – 1. B super trieda

Informácie za 2. stupeň od p. zástupkyne B. Kirešovej:
•
•
•
3.

Ocenenia

pripomienky z minulého zasadnutia boli doriešené
v IX. B sa doriešili suplované vyučovacie hodiny
Monitor 9 dopadol výborne – 18,6 % (Sj) a 6,9 % (M) nad celoslovenský priemer

Rozpočtová položka, ktorá bola schválená na detský čin roka a učiteľ/ka roka sa v
prípade, ak v danom roku nebude možné túto iniciatívu odmeniť, použije na ocenenie
žiaka a učiteľa I. a II. stupňa za skvelé výsledky a prácu v danom školskom roku.
Na základe hore uvedeného boli v tomto školskom roku odmenení :
•
•

žiak Martin Čabra z 9. A
p. učiteľky Lopatníková a p. učiteľka Bozogáňová

4.

55. výročie školy

8. októbra sa bude konať v Štánom divadle Slávnostná akadémia pri príležitosti 55.
výročia založenia našej školy. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní.

5.

Záver

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárována na 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

1

Upozorniť rodičov všetkých detí, aby po príchode na školský dvor
prechádzali do školy po bezpečnom chodníku oddelenom
kvetináčmi.
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Zodpovední
čenovia RR
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4. Identifikované otvorené otázky
ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

1

Parkovanie v blízkosti školy - Jantárová

RŠ

RŠ

5. Rozhodnutia zo zasadnutia
ID

Typ rozhodnutia

Popis rozhodnutia

1

Uznesenie

Rozpočtová položka, ktorá bola schválená na detský čin roka a učiteľ/ka roka sa v
prípade, ak v danom roku nebude možné túto iniciatívu odmeniť, použije na ocenenie
žiaka a učiteľa I. a II. stupňa za skvelé výsledky a prácu v danom školskom roku.

6. Použité skratky
Skratka

Vysvetlenie

RR

Rada rodičov

ŠR

Školský rok

PL

Prezenčná listina

RŠ

Riaditeľ školy

7. Prílohy
Počet strán

Popis

1

Prezenčná listina zo dňa 07. 06. 2018

8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dátum

Meno

08. 06. 2018

I. Tomášiková

Podpis
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