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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 2/2018 Druh zasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutieRady rodičov 

Dátum konania: 12. 04. 2018 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 

Čas (od – do): 15:30 – 16:00 Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: v zastúpení  Lívia Knapová a Ján Godina 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. Ján Godina 

 

1.  Agenda 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia Áno 

2. Informácie od p. riaditeľky Áno 

3. Informácie od p. zástupkýň Áno 

 

2.  Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Radu rodičov otvorila a všetkých prítomných privítala p. ng. Knapová. Pripomenula, že 
do konca apríla je ešte možné venovať škole 2 % z daní. Ďalší ročník školského plesu sa 
vydaril. V októbri sa pripravuje slávnosť k 55. výročiu založenia našej školy. 

2. Informácie od p. 
riaditeľky 

 

 

 

 

 

 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o nasledovných aktivitách/projektoch: 

• Naši žiaci opäť získali veľmi pekné umiestenia na súťažiach v rámci Košíc, ale aj 
okres/úkraja a celého Slovenska. V súťaži Hviezdoslavov Kubín postúpili až 8 
žiaci, v súťaži Puškinov pamätník žiaci postúpili do celoslovenského kola. Žiaci 
1. A pod vedením p. vychovávateľky p. Hlebovej a Nagyovej postúpili so svojim 
divadelným vystúpením. Bližšie informácie a výsledky sú uvedené na web 
stránke školy. 

• Zápis žiakov do 1. ročníka je za nami. Prihlásených máme 94 detí. Komisionálne 
skúšky sa budú uskutočnia 30. apríla 2018.  

• Na škole pracuje nová špeciálna pedagogička a školská psychologička - p. 
Cigášová. V prípade potreby pracuje s jednotlivými deťmi, aj triednymi 
kolektívmi. 

• Mestká časť Košice – Juh ponúkla pre žiakov 2. stupňa (7. – 9. ročník) možnosť 
zúčastniť sa týždňového medzinárodného tábora v maďarskom meste Velence 
pod vedením pani učiteliek Bartošovej a Feckaninovej. 

• V rámci projektu Erazmus sa uskutoční záverečná konferencia vo francúzskom 
mestečku Riboville. Za našu školu sa zúčastní 8 žiakov. 
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Oblasť agendy Záznam 

 • 5. ročník Reprezentačného plesu učiteľov a rodičov v Spoločenskom pavilóne 
bol opäť vydarený. 

• Predbežné výsledky deviatackeho monitoru sú veľmi dobré. V matematike sme 
dosiahli výsledky 16 % nad celoslovenským priemerom, v slovenčine 10 % nad. 
Presné výsledky budú zverejnené 17. apríla. 

• Na 21. apríl je naplánové jarné upratovanie na školskom dvore. Pomoc rodičov 
je vítaná. 

• Fotenie triednych kolektívov sa uskutoční v dňoch 10. – 11. mája. 

• P. učiteľku Mikitovú nahrádza od 1. apríla p. učiteľka Fedičová (FJ). 

• P. učiteľkka Blašková preberá agendu vedúcej jazykovej školy. 

• V najbližích dňoch sa budú objednávať Pracovné zošity pre žiakov I. aj II. 
stupňa, abz boli pripravené na začiatok septembra. 

• V obidvoch piatackych triedach situovaných v pavilóne B prebehla 
rekonštruakcia vrátane nových podláh. Zo získaných prostriedkov bola tiež 
opravená strecha telocvične. Budú sa renovovať štyri odborné učebne. 

• Účelové cvičenie pre 2. Stupeň bude rozdelené na dva dni. Teoretická časť sa 
uskutoční 27. apríla, praktická 30. apríla. V rámci praktickej časti bude 
simulovaný poplach, prídu záchranné zložky, aby sa deti nebáli a naučili 
reagovať správne v prípade neštandardnej situácie. 

3. Informácie od p. 
zástupkýň 

I. stupeň (Mgr. Katarína Dubeňová) 

• na pripomienkovanej čistote toaliet bolo zapracované. Prebieha kontrola 
a čistenie, žiaci prvého stupňa, hlavne prváci, boli opakovane upozornení na 
správne používanie toaliet. 

• Pripomienkovaná úprava školského dvora na voľnočasové aktivity v rámci ŠKD 
– očakávame návrhy na riešenie 

II. stupeň (Mgr. Beáta Kirešová) 

• V. C – príliš veľa úloh z matematiky cez prázdniny. Po rozhovore s pani 
učiteľkou nastala náprava. 

• VII. B – problémy s matikou boli vyriešené 

 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1    

4. Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Vhodná úprava exteriérovej časti pred školou, kde trávia voľný 
čas žiaci 1. Stupňa, hlavne v popoludňajších hodinách (ŠKD). 
Návrhy sú vítané. 

RŠ RŠ 

 

5. Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   
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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 12. 04. 2018 

8. Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

13. 04. 2018 I. Tomášiková  

 


