
Základná škola Bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01, Prešov

ZÁPISNICA zo stretnutia rodičov dňa 27.11.2018

Prítomní: viď prezenčná listina

PROGRAM: 

1. Otvorenie a privítanie

2. Mikulášske balíčky

3. Vianočná besiedka

4. Občianské združenie a 2%

5. Súťaž o interaktívnu tabuľu

6. Dostupné informácie

7. Prázdniny a nástup do školy

8. Dodržiavanie školského poriadku

9. Doplňujúce otázky od rodičov 

K bodu 1 – Prítomní sa podpísali do prezenčnej listiny 

K bodu 2 – Odsúhlasila sa suma na nákup „mikulášskych balíčkov“. Pre prvý aj druhý stupeň ostáva 
suma 2,-eura. 

K bodu 3 – Dňa 13.12.2018 o 16h sa uskutoční „Vianočná besiedka“ spojená s vystúpením detí 
v priestoroch ZŠ školy

K bodu 4 – V občianskom združení pani Bačová ukončí svoje pôsobenie ku koncu šk. roka 2018/2019. 
Je potrebné zvoliť nového štatutára. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť o túto funkciu. Škola sa aj tento rok 
prihlási o darovanie 2% z dane. Deti dostanú tlačivá domov.

K bodu 5 – ZŠ má možnosť zapojiť sa do súťaže o interaktívnu tabuľu. Hlasovanie bude formou emial. 
Adresy. Ráta sa každý emial.

K bodu 6 – Akékoľvek informácie týkajúce sa školy deti na 1. stupni dostávajú zväčša v slovníkoch. 2. 
stupeň má akékoľvek informácie zverejnené na webovej stránke školy.

K bodu 7 – Po zimných prázdninách bude nástup do školy 8.1.2019

K bodu 8 – Pani riaditeľka Júlia Šarišská prosí rodičov, aby upovedomili svoje deti a na vyučovaní 
nenosili čiapky na hlave. Zároveň apeluje, aby deti obmedzili používanie mobilných telefónov počas 
prestávok. Počas vyučovania je zákaz používanie telefónu. So súhlasom vyučujúceho môže dieťa 



telefón použiť. Tento zákaz používania telefónu platí počas celej doby, keď sa deti zdržiavajú v areály 
školy. Výzva a prosba ohľadom používania telefónov prišla od rodičov.

K bodu 9 – Ak majú rodičia záujem o štylizované fotenie detí /také, aké majú v 1. ročníku/, je 
potrebné zistiť záujem a nahlásiť to triednej pani učiteľke

- Zoznam pomôcok je možné aktualizovať každý rok. Zodpovedný za aktualizáciu pomôcok je 
triedny učiteľ.

- Na druhom stupni funguje tzv. „Žiacka rada“. Deti si zorganizujú žiacky ples. Ak majú aj rodičia
záujem o ples na škole, je potrebné ho zorganizovať, ak bude o to záujem. Pre nízky záujem zo
strany rodičov sa zatiaľ ples nekoná. 

- Na znovuotvorenie a fungovanie školskej jedálne na ZŠ Bl. Pavla Petra Gojdiča je potrebné 
vyzbierať 300 – 400 000,- eur. Ak by niekto vedel o sponzoroch, ktorí by mali záujem prispieť 
na kúpu vybavenia do školskej jedálne, nech sa ohlási.

- Zo strany rodičov je záujem o kamerový systém, ktorý by bol umiestnený vo vestibule školy. 
Pani riaditeľka nad ním uvažuje. 

Zapísala: V. Bodnárová

Dňa: 28.11.2018


