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Program 

 zasadnutia triedneho aktívu ZRŠ  

 

Dátum konania: 29.09.2020 

Čas: 15,30 hod. – 17,30 

Trieda              : 

Program 

 Privítanie rodičov 

 Oboznámenie rodičov o poskytovaní psychologických služieb  

 Voľba predsedu triedy 

 Voľba zástupcu triedy do volieb zástupcu rodičov  do Rady školy 

 Informácie o triede – počet žiakov, OV, cykly, atď. 

 Poučenie o bezpečnosti – dať podpísať 

 Návrh na príspevok do fondu Rady rodičov - 20€ na školský rok, príspevok na hygienické 

potreby 1,50€ 

 Vnútorný školský poriadok – práva  a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov 

  Hygiena, správanie, obliekanie, krádeže, mob. telefóny, úprava výzoru, opatrenia  v súvislosti 

s protiepidemiologickými opatreniami COVID 19 

 Dochádzka na vyučovanie – spôsob oznamovania absencie, význam dochádzky na OV 

 LVK –  možnosť zbierať peniaze priebežne 

 Cechovácia. 

 Mimo vyučovacie aktivity – ponuka krúžkov a exkurzií, vysvetliť systém vzdelávacích 

poukazov 

 

 

Spracovala: Ing. Martina Zeteková           Schválil: Mgr. Ján Miglec 

                                ZRŠ                                  riaditeľ školy 
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Program 

 zasadnutia výboru Združenia rodičov školy 

 

 

Dátum konania: 29.09.2020 

Čas: 16,00 hod.  

Program 

 Privítanie rodičov  

 Voľba zástupcov rodičov  do  Rady školy  o 16,00 hodine v odbornej učebni 

gastronómie, prípadne opakovaná voľba sa uskutoční v ten istý deň o 17,00 v odbornej 

učebni gastronómie 

 Informácie o škole – odbory, triedy, počet žiakov, cykly, internetová žiacka knižka 

 Opatrenia  v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami COVID 19 

 Odsúhlasenie rozpočtu na školský rok 2020/2021 

 Príspevok do fondu Rady rodičov / v prípade nezaplatenia/ - 20 € na školský rok 

 Pripomienky rodičov 

 

 

 

 

Košice dňa: 

Zapísal:  
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