Základná škola Staničná 13
040 01 Košice

ZÁPISNICA z Rady rodičov
ID stretnutia:

2/2017

Predmet
stretnutia:

Druh zasadnutia:

vedenie školy - zástupcovia rodičov

Pravidelné zasadnutie Rady rodičov

Dátum konania:

09. 11. 2017

Miesto konania:

Čas (od – do):

15:30 – 16:00

Zvolávateľ:

Zúčastnení:

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 a Ing. Ján Godina

1. Agenda
Agenda

Prejednané

1.

Otvorenie zasadnutia

Áno

2.

Informácie od pani riaditeľky

Áno

3.

Stav za I. a II. stupeň – informácie od p. zástupkýň

Áno

4.

Rôzne

Áno

2. Záznam zo zasadnutia
Oblasť agendy

Záznam

1.

Zasadnutie Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal Ing. Radoslav Levčík,
predseda RR.

Otvorenie

2. Úvodné informácie

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala:
 o prebiehajúcom projekte Erazmus +, kde máme na našej škole aktuálne
návštevu učiteľov a žiakov z Francúzska, Poľska, Nemecka a Španielska (štyria
učitelia a štyria žiaci). Navštevujú gymnáziá, vymieňajú si skúsenosti,
absolvovali spoločnú večeru. Naplánované je záverečné stretnutie vo
Francúzsku
 o tom, že sme zapojení do projektu Zelená škola, v rámci ktorého sa žiaci učia
o ochrane prírody
 o tom, že učitelia sú zapojení do projektu Erazmus +1, ktorý je zameraný na
vzdelávanie učiteľov
 pod záštitou TV JOJ sa uskutočnil floorbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili aj
naši žiaci
 získali sme nenávratnú podporu vo výške 121 tis. eur, vďaka ktorej budeme
môcť na školu prijať na plný úväzok špeciálnu pedagogičku, pani psychologičku
a asistentku
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Oblasť agendy

Záznam

















3.

Stav za I. a II. stupeň –
informácie od p.
zástupkýň

I.



stupeň (Mgr. K. Dubeňová):
konala sa Prvácka pasovačka
písali sa štvrťročné testy
stupeň (Mgr. B. Kirešová):
elektronické testovanie



Otázka od rodičov: Je možné zriadiť parkovací stojan na bicykle?



II.

4.

Rôzne

od Magistrátu mesta Košice sme získali 36 tis. eur na prerobenie
nevyhovujúcej kanalizácie. Práce boli ukončené. Zároveň sme zrekonštruovali
plynový kotol, nábytok, parkety v triedach a IKT techniku.
Zástupcovia jednotlivých tried obdržali aktualizovaný návrh rozpočtu na ŠR
2017/2018
Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra. V tento deň majú žiaci druhého
stupňa voľno.
Testovanie Comparo žiakov 8. A 9. ročníka sa uskutoční 16. novembra.
O uskutočnenom výlete do Paríža po 3. rokoch, ktorý dopadol výborne
ukončený a vyhodnotený bol zber papier a gaštanov. Informácie sú na web
stránke školy. Za vyzbieraný papier škola získala 800 eur.
každoročná akcia Vianočné trhy sa bude konať 15. decembra od 14:00 do
18:00. Kto má záujem, môže prísť a predávať predmety s vianočnou
tematikou. Je možné tiež priniesť vetvičky na výzdobu.
o Vianočných besiedkach, ktoré sa budú konať v jednotlivých triedach.
Program podľa ročníkov - Akadémia, bude prebiehať v telocvični.
o Lyžiarskom výcviku pre žiakov 7. ročníka. Pridelená dotácia je vo výške 150
eur na žiaka. Stredisko bude vybraté na základe výberového konania. Termín:
január 2018.
chystá sa štvrťročná klasifikačná porada
zasadala Rada školy, aktuálne informácie o projekte prístupovej ceste sú u Ing.
Ericha Blanára
o platbách za školské obedy je možné realizovať už aj elektronicky. O zaslanie
podkladov je potrebné požiadať na jedalen@zsstanicnake.sk
o 5. ročníku pripravovaného Školského plesu, ktorý sa bude konať 26. januára
2018 od 19:00 hodiny. Cena lístka je 35 eur. Ceny do tomboly od sponzorov sú
vítané.

3. Identifikované úlohy
ID

Popis úlohy

Termín splnenia

Zodpovedný

1

4. Identifikované otvorené otázky
ID

Popis otvorenej otázky

Identifikoval

Prvotný vlastník

1

Parkovací stojan na bicykle

Zástupca
rodičov

RŠ

2
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5. Rozhodnutia zo zasadnutia
ID

Typ rozhodnutia

1

príjazdového pruhu
z ulice Jantárová

Popis rozhodnutia

6. Použité skratky
Skratka

Vysvetlenie

RR

Rada rodičov

ŠR

Školský rok

PL

Prezenčná listina

7. Prílohy
Počet strán

Popis

1

Prezenčná listina z 09. 11. 2017

8. Podpisová doložka
Zápis vyhotovil
Dárum

Meno

10. 11. 2017

I. Tomášiková

Podpis
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