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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 2/2016 Druh zasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutie Rady rodičov 

Dátum konania: 24. 11. 2016 Miesto konania: Učebňa informatiky 

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

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: Ing. Ján Godina, podpredseda pre oblasť vzdelávania 
a výchovy 

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 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. Otvorenie Zasadnutie Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal Ing. Ján Godina, 
podpredseda pre oblasť vzdelávania a výchovy. 

2. Úvodné informácie Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala: 

 o finálnom návrhu bežeckej dráhy, ktorá sa bude realizovať v roku 2017 

 úspešnej registrácii na príjem dane od fyzických a právnických osôb za rok 
2016 

 o stretnutí s poslancami MČ Košice - Juh, zástupcami EEI a školy. Keďže 
parkovisko pri škole patrí súkromnej spoločnosti, žiadna dohoda nie je možná. 
Podarilo sa však dohodnúť vyhovujúce riešenie - na jar 2017 sa začne s 
prípravnými prácami na výstavbu príjazdového pruhu z Jantárovej ulice. V 
príjazdovom pruhu bude miesto na zaparkovanie pre 12 až 13 áut.  

 na oboch vrátniciach dôjde k prerozdelenie služieb a časov, aby boli čo 
najefektívnejšie využité obe pani vrátničky 

 kompletná prestavba spojovacej chodby bude ukončená do 30. 11. 2016. 
Prechodné obdobie bolo pre deti aj učiteľov náročnejšie, nakoľko chodili cez 
vonkajšiu časť školy 

 v jedálni pribudol konvektomat 
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Oblasť agendy Záznam 

 bola zrealizovaní rekonštrukcia plynovej prípojky 

 uskutočnila sa štvrťročná klasifikačná porada, bol vyhodnotený prospech, 
dochádzka sa zlepšila 

 ukončený a vyhodnotený bol zber papier a gaštanov. informácie sú na web 
stránke školy. Za vyzbieraný papier škola získala 615 eur, za gaštany 280 eur. 

 škola je zapojená do viacerých medzinárodných projektov. Jedným z nich je 
Erasmus +, v rámci ktorého pôjdu žiaci v decembri do Španielska 

 do novej výzvy MŠ sa zapojíme - radi by sme dovybavili prírodovednú a 
jazykovú učebňu 

 každoročná akcia Vianočné trhy sa bude konať 9. decembra od 14:00 do 
18:00. Kto má záujem, môže prísť a predávať predmety s vianočnou 
tematikou. 

 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: 
počas jarných prázdnin. 

 o Plaveckom kurze pre žiakov 3. ročníka, ktorý bude zároveň spojený so ŠvP. 
Miesto pobytu: Drienica. 

 platbách za školské obedy a ŠKD, aby boli uhradené najneskôr do 5. decembra 
2016. 

 4. ročníku pripravovaného Školského plesu, ktorý sa bude konať 10. februára 
2017 od 19:00 hodiny v Spoločenskom pavilóne. Ceny do tomboly od 

sponzorov sú vítané. 

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

I. stupeň (Mgr. K. Dubeňová): 

 na našej škole sa uskutočnilo úvodné nadnárodné stretnutie členov projektu 
Erasmus+. Správa spolu s fotodokumentáciou je na web stránke školy. Bolo 
konštatované, že máme veľmi šikovných prvákov, krásne komunikovali po 
francúzsky a anglicky. 

II. stupeň (Mgr. B. Kirešová): 

 celoslovenské testovanie piatakov Monitor 5 sa uskutočnilo z matematiky 
a slovenského jazyka dňa 23. 11. 2016 

 16. decembra sa chystá sa testovanie Comparo žiakov 8. a 9. ročníka (88 
žiakov) 

 naše šikovné dievčatá florbalistky obsadili na turnaji škôl 1. miesto 

4. Rôzne  Môže prebiehať komunikácia medzi členmi RR elektronicky? 

 Bolo by možné s rozpočtu vyčleniť časť na nákup odmien vo forme kníh pre 
deti prvého ročníka, ktoré nie sú známkované? Pridelený počet 3 knihy na 
jednu triedu je nedostačujúci. Kniha ako odmena je výborný motivačný prvok. 

 možnosť poskytnúť akejkoľvek hračky resp. daru (použité / nové) pre pomoc 
druhému prostredníctvom organizácie "Pomoc Anjelov nádeje" - kontakt cez 

triedneho dôverníka 4B 

 

3.  Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Zaslať kontaktný mail na denisa@vancik.sk s uvedením triedy 15. 12. 2016 zástupcovia RR 
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4.  Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1 Môže prebiehať komunikácia medzi členmi RR elektronicky? zástupca 
rodičov 

RŠ 

2 Bolo by možné s rozpočtu vyčleniť časť na nákup odmien vo forme 
kníh pre deti prvého ročníka, ktoré nie sú známkované? Pridelený 
počet 3 knihy na jednu triedu je nedostačujúci, Kniha je výborný 

motivačný prvok. 

zástupca 
rodičov 

RŠ 

 

5.  Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1 Príprava bežeckej 
dráhy a 
príjazdového pruhu 

z ulice Jantárová 

odsúhlasené členmi Rady rodičov 

6.  Použité skratky 

Skratka  Vysvetlenie 

RR Rada rodičov 

ŠR Školský rok 

PL Prezenčná listina 

7.  Prílohy 

Počet strán Popis 

1 Prezenčná listina z 22. 11. 2016 

8.  Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dárum Meno Podpis 

25. 11. 2016 I. Tomášiková  

 

 


