
Zápisnica zo stretnutia
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov

dňa 13.1.2014

Prítomní: 

ZŠ Meno MŠ Meno

I.A Katarína Zátopková kačičky Miriam Kúdolová
I.B včielky Jana Trutzová
I.C Mariana Lauková lastovičky Petra Baslíková
II.A Petra Mitašíková lienky Vera Mezírková
II.B sovičky
III.A
III.B Lívia Pavlikovská
IV.A Zuzana Vaculíková
IV.B
V.A Mária Okálová
V.B Daniela Kopčáková
VI.A Denisa Mikletičová
VII.A Martina Hujová
VIII.A Miriam Holá
IX.A Daniela Martinčičová

PROGRAM:
1. Privítanie
2. Informácie o 2 % z daní, registrácia OZ, notársky poplatok
3. Informácia o finančných príspevkoch rodičov 
4. Informácie pani riaditeľky o aktivitách školy (zrealizovaných,  plánovaných)
5. Riešenie podnetov z tried, diskusia
6. Záver

_____________________________________________________________________________

1. Privítanie

V úvode stretnutia privítala p. Okálová  p. riaditeľku PaedDr.  Kaliarikovú  i všetkých prítomných.

2. Informácia   2% z daní Registrácia OZ pre účel  možnosti príspevkov 2% z daní, Notársky
poplatok

V tejto súvislosti p. Okálová informovala o  darovacej zmluvy pre školu týkajúcu sa zakúpenia, nabytku
a zariadení použitých z 2% daní za rok 2012. 
Na  účel prijímania príspevkov 2% z daní bola pre OZ opätovne obnovená zaregistrácia.
Pani  Okálová  informovala  zúčastnených,  že  notársky poplatok  bude v tomto šk.  roku na  ťarchu MŠ,
nakoľko po  minulé roky bol evidovaný na ťarchu  ZŠ. Výzva k použitiu 2% z daní za rok 2013 bude
umiestnená aj na web stránke školy.

3. Informácia o doterajších finančných príspevkoch rodičov 

Zúčastnení obdržali menovité prehľady doterajších príspevkov RZ v evidencii podľa jednotlivých tried.
Zástupcovia tried i vedenie oslovia  rodičov, ktorí príspevok doposiaľ nepoukázali.   Poprosila vedenie
školy o oslovenie  rodičov,  aby požiadalo  o túto formu  pomoci  pre školu a vyzvalo  ich k poukázaniu
prostriedkov.  Podobne aj zástupcovia tried boli požiadaní, aby apelovali na rodičov, aby prispeli.

4. Informácie p. riaditeľky PaedDr. Kaliarikovej o zrealizovaných  i plánovaných  aktivitách
školy

- V 12/2013  bola v škole umiestnená nová pitná fontánka
- V 12/2013 prebehli tvorivé dielne v ZŠ, vianočné dielničky a posedenia v MŠ
- 27.1.2014 bude klasifikačná konferencia. Známky budú uzavreté 23.1. 2014 . 
- Polročné prázdniny: 3.2. 2014



- 7.-8.  2.  2014  prebehne  zápis  do   1.  ročníka.  Pre  rodičov  budúcich  prváčikov  sa  uskutoční
stretnutie.

- Od 22.2. 2014 budú jarné prázdniny. 
- Vo februári 2014 budú  zorganizované  fašiangové karnevaly pre deti. Všetky info budú  na web

stránke školy a infotabuliach.
- Pani  riaditeľka informovala o plánoch školy na najbližšie obdobie:
- vymaľovanie tried
- úprava a vymaľovanie vstupov do školy, výroba nových vitrín vo vstupných priestoroch 
- dokončenie jedálne
- v lete je plánovaný začiatok prestavby telocvične
- 8.1.2014 bolo zverejnené verejné obstarávanie na výber dodávateľa stravy. 28. 1. bude otváranie

ponúk. Info vo Vestníku aj na web stránke školy.
- Pani  riaditeľka  požiadala  RZ  dobudúcna  o príspevok  na  dotáciu  financovania  papierových

obrúskov  v škole.  Po  vyhodnotení  reálnej  spotreby v najbližšom období   bude  vedením školy
navrhnutá výška príspevku, ktorá bude následne  schválená členmi RZ. (Pani riaditeľka navrhla, že
tento štvrťrok si zabezpečia úhradu a od apríla požiada o príspevok)

5. Riešenie podnetov z tried, diskusia 

Zberná trieda 1. A – rodičia žiadali pravidelné dopĺňanie papierových obrúskov. Rodičia v diskusii navrhli,
aby spotrebu a dopĺňanie v jednotlivých triedach mala pod kontrolou tr. p. učiteľka. V zberných triedach
(družinách) by mal byť prídel pre triedy vyšší.  P. učiteľky urobia prieskum v triedach o reálnej spotrebe.
Používanie látkových uteráčikov (ich zabezpečenie pred použitím detí z iných tried v zbernýc triedach) a
papierových obrúskov  - systém používania si zavedie vedenie školy.  

 Za  5-te  triedy  p.  Okálová  tlmočila  poďakovanie  rodičov  za  vynovené  tabule  v triedach  (boli
premaľované). 

V 5. ročníku pretrváva nespokojnosť rodičov s delením detí počas jazykov.  Podľa ponuky, ktorú        p.
riaditeľka  obdrží,  bude  rozhodovať  vedenie  školy  o prípadnom  riešení  prijatím  študentov-lektorov
brigádnicky ( na 4 hodiny AJ týždenne a 2 hodiny NJ týždenne).  

1.A – rodičia pejavili záujem o školu v prírode. Nakoľko je kapacita už naplnená, nie je možné rodičom
detí vyhovieť.

Rodičia upozornili  vedenie školy,  že sa križujú termíny  prijímačiek na 8-ročné gymnázia (12.5.2014)
s termínom školy v prírode. Pani riaditeľka preverí možnosť zmeny termínu. 

V diskusii  p.  Okálová  požiadala  rodičov,  ktorí  budú  ochotní  podieľať  sa  na  činnostiach  a výbere
dodávateľa plánovaného detského ihriska, aby sa jej prihlásili. Plánovaná realizácia je v 3/2014.  Oslovila
rodičov, ak by mali  dobré referencie  na potenciálneho dodávateľa,  prípadne web stránky dodávateľov
detských drevených  ihrísk (agátové drevo), aby jej preposlali kontakty, linky.

6. Záver

Stretnutie bolo ukončené o 19,00 hod.

Zapísal: V Bratislave, 13.1.2014, Jana Trutzová


