
 

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

S MATERSKOU ŠKOLOU  

BL. PAVLA PETRA GOJDIČA 

 

                           Bernolákova 21, 080 01 PREŠOV  

  

Zápisnica zo stretnutia spoločenstva rodičov 

CZŠ bl. P. P. Gojdiča, 14.2.2017 

Prítomní: 

 p. Šarišská, p. Dzurovčinová, p. Ragulský, p. Pasok, p. Vaňová,  

p. Vozňáková, p. Roháľová, p. Bodnárová, p. Šebešová, p. Ondušová                                                           

    

         

1. Otvorenie  

Stretnutie spoločenstva rodičov otvorila riaditeľka školy Mgr. Júlia 

Šarišská, ktorá privítala rodičov a  oboznámila ich s  programom 

stretnutia, ktorý bol aj následne jednohlasne schválený.  

2. Vybavenie školy 

Mgr. Júlia Šarišská stručne informovala rodičov o zakúpení  nových 

pomôcok a úpravách na škole: 

Kompletná oprava WC na prízemí a prvom podlaží ZŠ, výmena 

všetkých svetiel v malej telocvični. Zakúpenie žalúzií do školskej 

jedálne, cca 400 kníh do školskej knižnice, interaktívnej tabule do 6. 

A., nových pomôcok na prírodovedné predmety, sporáka na pracovné 

vyučovanie. Vytvorenie učebne na vyučovanie technických prác 

a zakúpenie pracovných nástrojov a pomôcok k predmetu. Zároveň 

sa zástupcovia rodičov a vedenie školy dohodli na zakúpení nových 

nerezových krytov na toaletný papier, ktoré budú umiestnené v 

každom WC. 



3. Zmena zvonenia pre 1. – 5. roč.    

Pani riaditeľka oboznámila rodičov o zmene zvonenia pre mladších 

žiakov  z dôvodu nevyhovujúceho času veľkej prestávky a krátkych 

malých prestávok. Od 20. 2. 2017 bude veľká prestávka pre 1. stupeň 

po druhej vyučovacej hodine,  medzi prvou a druhou hodinou 

a medzi treťou a štvrtou hodinou budú 10 min. prestávky. 

4. Zber papiera 

Na ZŠ pokračujeme v zbere papiera aj v druhom polroku, ďalší 

termín je naplánovaný na koniec apríla. Rodičia aj žiaci budú 

o presnom termíne včas informovaní. 

 

5. Deň otvorených dverí 

Pani riaditeľka poprosila rodičov o pomoc pri organizácii DOD, ktorý 

sa uskutoční na našej škole dňa 25.2. 2017  a tiež s distribúciou 

plagátov o plánovanej akcii do okolia školy.  

6.   2 % dane 

Pani riaditeľka vyzvala rodičov k darovaniu 2 % z daní pre našu 

školu a o propagáciu tejto prosby medzi rodičmi. Oboznámila rodičov 

s plánom použiť takto získané financie na vybudovanie ihriska pri 

škole. 

7. Diskusia 

Pani riaditeľka poďakovala rodičom za zabezpečenie darčekov na 

sviatok sv. Mikuláša, poprosila rodičov o pomoc so zabezpečením 

dreva vhodného na technické práce a o sponzorovanie cien na školu 

v prírode. Rodičia upozornili na slabé počutie vychovávateliek cez 

školský zvonček, na nedostatky v strave a apelovali na riešenie 

oplotenia školy. 

8. Záver 

Pani riaditeľka poďakovala všetkým prítomným za účasť a dohodla  

sa s rodičmi na najbližšom termíne stretnutia dňa 24. 4. 2017 o 16.00 

hod.  

  


