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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 5/2018 Druh zasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 
Predmet 
stretnutia: 

Pravidelné zasadnutie Rady rodičov 

Dátum konania: 08. 11. 2018 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 
Čas (od – do): 15:30 – 16:00 Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 
     
 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 

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. Rôzne Áno 
 

2.  Záznam zo zasadnutia 
Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Zasadnutie Rady rodičov otvoril Ing. R. Levčík, predseda RR. Privítal pani riaditeľku 
PaedDr. E. Pillárovú a zástupcov jednotlivých tried.  

2. Informácie od p. 
riaditeľky 

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o nasledovnom: 
• boli vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok 018/2019 -  

prospech, správanie a dochádzka žiakov 
• vyhodnotenie výsledkov vo vedomostných súťažiach za jednotlivé triedy 

a predmety 
• poďakovanie za účasť a sponzorstvo Slávnostnej akadémie k 55. výročiu vzniku 

našej školy, konanej v Štátnom divadle 
• realizované projekty: 
• Fond zdravia – hodnotený ako úspešný projekt 
• e-Testovanie žiakov 5. ročníkov je naplánované na 21. 11. 2018 
• Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka 
• Podpora inkluzívneho vzdelávania s podporou Mgr. Lenky Kalafusovej – 

školskej psychologičky  
• žiaci 2. stupňaabsolvovali exkurzno-poznávací zájazd do Paríža s veľmi dobrým 

ohlasom 
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Oblasť agendy Záznam 
• ďalšie skupiny boli na exkurzii v Bojniciach a Budapešti 
• bolo vyslovené poďakovanie rodičom za organizáciu Pizza cupu vo floorbale 
• keďže nám záleží na bezpečnosti žiakov, je dôležité neustále hovoriť o 

predchádzaní úrazom a upozorňovať o zdržiavaní sa na nebezpečných 
miestach po vyučovaní 

• poďakovanie za namontované stojany na bicykle v areáli školy (p. Pirigyi)  
• upozrnila na doplatenie poplatkov do fondu RR 
• informácie o škole v prírode (2. až 6. ročník, máj – jún, Drienica): žiaci 4. 

ročníka (cez VO), žiaci 3. ročníkov budú mať ŠvP spojenú s plaveckým 
výcvikom. Termíny: III. A a III. C : 27. máj – 01. jún, III. B a III.D: 03. jún – 08. jún 
2019. 

• fotografovanie žiakov 2. - 4. ročníka 
• Vianočné trhy sa budú konať v piatok 14. decembra od 14:00 – 18:00. Pozvaní 

sú všetci rodičia. Škola sa poteší, ak by rodičia mohli darovať čečinu na výzdobu 
a šikovné mamičky napiekli koláčiky do školskej čajovne. Záujem o predajný 
stôl ohlásiť vopred. 

• vianočné besiedky v jednotlivých triedach sa budú konať v termínoch 
oznámených triednymi učiteľmi 

• žiaci 7. ročníka sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku (cez VO) 
• počas jarných prázdnin sa bude organizovať jarný tábor v termíne od 18. 02. - 

22. 02. 2019 jednak formou prímestského denného tábora, jednak formou     
výjazdového pobytového tábora pre žiakov 2. až 7. ročníka 

• platby za obedy a klub detí je potrebné uhradiť najneskôr do 05. decembra. 
• Pripravuje sa 6. Reprezentačný ples učiteľov a rodičov. Termín 25. január 2019, 

hotel Hilton, cena vstupenky 35 eur. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní. 
• Na vrátnici sa nachádzajú veci, ktore si deti zabudli v škole – poprosíme 

o vyzdvihnutie 
• poďakovanie za zber gaštanov – triedy, aj jednotlivci boli odmenené 

3. Informácie od p. 
zástupkýň 

• Požiadavky od rodičov prednesenej na Rade rodičov z 28. septembra boli 
k spokojnosti rodičov vyriešené. 

4. Rôzne • Neboli žiadne pripomienky 
 

3.  Identifikované úlohy 
ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Pripomenúť všetkým rodičom úhradu Rodičovského príspevku 
vo výške 25 eur/ dieťa. 

15. 11. 2018 Členovia RR 

4.  Identifikované otvorené otázky 
ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1    
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5.  Rozhodnutia zo zasadnutia 
ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

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 08. 11. 2018 

8.  Podpisová doložka 
Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

08. 11. 2018 I. Tomášiková  

 


