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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia:  Druh zasadnutia: 4.zasadnutie Rady rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutie Rady rodičov, ŠR 2021/2022 

Dátum konania: 06.04.2022 Miesto konania: Školská jedáleň ZŠ Staničná 

Čas (od – do): 15:30 h- 16:15h Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

                  Ing. Ján Godina, popredseda RR 

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy  

 členovia Rady rodičov (podľa PL) Mgr. Lívia Slovinská, zástupkyňa RŠ 

pre I. stupeň 

Mgr. Beáta Kirešová, zástupkyňa RŠ  

pre II. stupeň 

Podklady:  

Zápis vyhotovil: Mgr. Lenka Ižariková Zápis verifikoval: Ing. Radoslav Levčík 

 

1.  Agenda 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia -p. Ing.Levčík  Áno 

2. Informácie od p. PaedDr. Evy Pillárovej , riaditeľky školy Áno 

3.  Informácie od p. Kirešovej Áno 

4. Informácie od p. Slovinskej Áno 

5. Diskusia + záver p. Levčík  Áno 

 

2.  Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Zasadnutie Rady rodičov otvoril p. Ing.Levčík  v priestoroch ŠJ. Privítal pani riaditeľku 
PaedDr. E. Pillárovú, pani zástupkyne a zvolených zástupcov tried. P.Levčík oboznámil 
všetkých s  programom Rady rodičov.  

 

 

2. Informácie od p. Pillárovej  

 

 
P.riaditeľka školy  
-  informuje o úspechoch žiakovZŠ Staničná, na krajských a okresných kolách 
v predmetových olympiádach a rôznych súťažiach 
-  poďakovanie za zbierku na pomoc a podporu Ukrajine, ktorá bude ukončená 
13.04.2022 
-  Projekt Erasmus ,prítomní zahraniční hostia zo Španielska 
-  cez Edupage bude možnosť sa prihlasovať na voliteľné predmety 
- na stránke školy bude otvorený eshop s možnosťou kúpy oblečenia s logom školy 
( logo školy budú navrhovať žiaci), možnosť kúpy oblečenia, bude to istý spôsob 
prezentovania sa komunity ZŠ Staničná 
- 13.04.2022 sa uskutoční klasifikačná porada 
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Oblasť agendy Záznam 

- 18.05.2022 sa uskutoční Testovanie 5, v tom čase bude v škole Riaditeľské voľno pre 
žiakov 6- 9. ročníka 
- výlety žiakov 1. stupňa, škola v prírode -4.ročník  
  
 

4. Informácie od p. Kirešovej 

 

P.zástupkyňa pre 2.stupeň informuje: 
- 11.04.2022 Matematický klokan 
- Projekt Erasmus ,prítomní zahraniční hostia zo Španielska 
- projekt Karpatskej Nadácie- bližšie info na stránke školy 
- upratovanie v interiéri školy sa uskutoční 11.04.-13.04.2022 
- brigáda v exteriéri školy-  20.4- 22.04.2022 14h- 17h  vítaná dobrovoľná pomoc 
rodičov 
- 30.04.2022 14h – 17h CVČ akcia, malá lodenica Hornád , park Anička 
- Testovanie 9- zúčastnených 63 žiakov  
- možnosť navrhnúť logo ZŠ Staničná na oblečenie, hlasovať sa bude cez Edupage 
a predaj bude možný na eshop na stránke školy 
- požiadavky z minulého Zasadnutia : 
 

1.zabezpečenie zdravotného personálu na škole nie je možné  

 2. so žiakmi hovoriť o bezpečnosť na internete- zabezpečené na hodinách   informatiky 
+  školský psychológ   

3. Bola požiadavka od rodičov z minulých aktívov informovať rodičov o všetkých 

písomkách na Edupage , k čomu sa vyjadril p. Levčík, p. Godina a bola diskusia zo strany 

rodičov, dohodlo sa a  RR schválila hlásenie " veľkých písomiek"  ( školské písomné 

práce , písomky nad 25 min.)do Edupage aj rodičom 3 dni vopred a malé písomky podľa 

rozhodnutia učiteľa 

4. 6.C p. učiteľka FJ . sťažnosti zo stany rodičov, ---bol uskutočnený pohovor 

a hospitácie s pani učiteľkou, očakáva sa pozitívna spätná väzba zo strany rodičov 

5. 7.C žiadosť o neuznanie známok praktikanta hodín dejepisu- vyhovené  

5. Informácie od p.Slovinskej 

 

p.zástupkyňa pre 1.stupeň informuje:  
- poškodzovanie majetku školy- poškodzovanie príborov v ŠJ, plytvanie WC papierom na 
toaletách, nevhodné správanie sa na toaletách , škola prosím rodičov o rozhovory 
rodičov s ich deťmi 
- V triedach sú výchovné problémy aj na 1. stupni typu- vulgarizmy, výbušnosť už aj na 
úrovni 1-2. ročníkov  , ktoré sa v minulom období v škole nevyskytovali v týchto 
ročníkoch ( dôvodom je , že práve 1-2. roč. boli častejšie za 2 roky posledné obdobie 
doma a nestihli sa socializovať v škole),  inkluzívny team je zriadený na škole - špec. 
team + psychologička, zasadajú denne , snažia sa pomôcť, tiež individuálnymi 
pohovormi,  vedenie prosí rodičov o spoluprácu  

 

Záver + diskusia + príhovor 

p.Levčíka 
P.Levčík sa poďakoval RR za účasť a  vedeniu školy za a kvalitu vyučovania  a pozitívny  

prístup k riešeniu problémov a rôznych situácií na škole 
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6.  Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

    

7.  Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

 Návrh od rodičov, aby sa na hodinách určil správny pomer 
prepisovania poznámok  rukou a využívania iných materiálov, 
formou prezentácii, slidov,.... 

  

 

8.  Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

9.  Použité skratky 

Skratka  Vysvetlenie 

RR Rada rodičov 

ŠR Školský rok 

RŠ Riaditeľ školy 

PL Prezenčná listina 

ŠJ Školská jedáleň 

10.  Prílohy 

Počet strán Popis 

1 Program RR 06.04.2022 

1 Prezenčná listina zo dňa 06.04.2022 

  

  

11.  Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

10.04.2022 L.Ižariková  

 


