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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 1/2017 Druhzasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutieRady rodičov 

Dátum konania: 19. 01. 2017 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 

Čas (od – do): 15:30 – 16:05 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 otvorila pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová. Všetkých 
prítomných privítala a zaželala v novom roku všetko dobré. 

2. Informácie od p. 
riaditeľky 

 

 

 

 

 

 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o nasledovných aktivitách: 

 Blížiace sa polročné hodnotenie žiakov. Klasifikačná porada bude 25. 01. 2017. 

 Výpisy hodnotení sa budú odovzdávať žiakom v utorok 31. 01. 2017. 

 Tento polrok máme aj žiakov, ktorí neprospeli. Budú udelené aj pokarhania za 
správanie. Kamery budú namontované na celé prízemie. 

 Veľká rekonštrukcia spojovacej chodby bola úspešne dokončená 20. 12. 2015. 
Prostriedky poskytol v plnej výške Magistrát, za čo vyjadril veľké poďkovanie aj 
Ing. R. Levčík. 

 V rámci projektu Erazmus sa naďalej uskutočňujú pobyty žiakov v zahraničí - 
Španielsko, Taliansko, Francúzsko. 

 Získali sme veľmi pekné umiestenia na olympiádach z anglického a 
francúzskeho jazyka - informácie sú na web stránke. 

 Riaditeľské voľno: 02. 02. 2017 

 Termín polročných prázdnin: 03. 02. 2017 

 Dňa 06. 02. sa na našej škole bude konať regionálne kolo olympiády vo 
francúzskom jazyku 
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Oblasť agendy Záznam 

  Jarné prázdniny: 06. – 10. 03. 2017 

 Počas jarných prázdnin je naplánovaný prímestský denný tábor a zároveň 
výjazdový tábor do Lipovskej Tepličky. 

 Lyžiarsky výcvik je určený pre žiakov 7. ročníka - dotácia vo výške 150 eur na 
žiaka. Škola v prírode pe žiakov štvrtého ročníka - dotácia vo výške 100 eur na 
žiaka. 

 Ponuka na denné lyžovanie na Jahodnej - záujem nahlásiť u tr. pani učiteľky. 

 Blíži sa 4. ročník Reprezentačného plesu učiteľov a rodičov v Spoločenskom 
pavilóne – 10. 02. 2017. Program bude bohatý, s tombolou. Lístky v hodnote 
35 eur je ešte možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

 Zápis do prvého ročníka sa bude konať 7. a 8. apríla 2017 (piatok/sobota). 
Dovtedy sa bude konať deň Otvorených dverí - 18. 03. 2017. 

3. Informácie od p. 
zástupkýň 

II. stupeň (Mgr. Beáta Kirešová) 

 7. C: výučba anglického jazyka - osobné stretnutie so zástupcom triedy 

4. Rôzne 1. Kvôli sťaženým snehových podmienkam bol upravený čas príchodu do ranného 
školského klubu detí. 

2. Pani učiteľky zisťujú u detí záujem o výlet do Paríža. Ďalšou zaujímavou destináciou 
je Štrasburg - podľa možností padne rozhodnutie o finálnej alternatíve (siedmaci, 
šiestaci). 

3. Pripomienka k ohľaduplnosti pri parkovaní vo dvore. 
4. Žiadosť o odstánenie veľkých cencúľov, ktoré visia nad hlavami popori ceste na 

školský dvor. 
5. Pokračuje sa v prípravných prácach na vybudovaní prípojného pruhu na parkovanie 

z Jantárovej (ohlásenie drobnej stavby, výrub drevín). 

 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Požiadať rodičov o doplatenie všetkých príspevkov, ak ešte neboli 
zaplatené. 

31. 1. 2017 Zástupcovia tried 

2 Preveriť v triedach záujem o španielčinu - jednak ako druhý 
vyučovací jazyk, resp. v rámci poobednajšej jazykovej školy. 

priebežne Zástupcovia tried 

3 Požiadať rodičov, aby neparkovali na chodníku vo vnútornom 
dvore. 

ihneď Zástupcovia tried 

4. Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Odstránenie cencúľov visiach popri ceste na školský dvor.  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 19. 01. 2017 

8. Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

19. 01. 2017 I. Tomášiková  

 


