Rada rodičov pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
Zápis zo stretnutia, dňa 2.12.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Úvod: E. Kováčová privítala členov Rady rodičov a hostí. Následne bolo slovo udelené p.
Janovičovej, ktorá položila nasledovné otázky J. Šimúnovi – riaditeľovi ZŠ. Žiadala vysvetlenie
k nasledovným témam:
-

-

-

-

-

Zmysel a význam oslavy Halloweenu na našej škole. P Janovičová vyjadrila nesúhlas
s touto aktivitou, pretože to nie je náš sviatok a zároveň podporuje násilie u detí. P.
riaditeľ prisľúbil, že v budúcom roku sa aktivita konať v takej forme ako tento rok
nebude, dohodla sa tak pedagogická rada školy.
Zmysel a význam Mašličkovej slávnosti. Viacerí rodičia v triede štvrtákov nemajú
o aktivitu záujem, teda či sa musí konať. P. riaditeľ vysvetlil, že je to v prvom rade
aktivita pre deti, nie rodičov. Jedná sa o symboliku, ktorou sa ukončuje I. stupeň
primárneho vzdelávania. Žiaci majú možnosť sa odprezentovať a ukázať, čo sa naučili.
Mašličková sa bude konať buď vrámci vyučovania alebo mimo neho, ak budú mať aj
rodičia záujem sa jej zúčastniť.
Zrušenie vianočných besiedok. V tomto roku sa budú konať triedne besiedky, veľká
besiedka zaťažuje žiakov a tiež v posledných rokoch na ne chodilo málo rodičov. Deti,
ktoré vystúpili, odchádzali spolu s rodičmi, čo pôsobilo rušivo na ostatných.
Mobily na výlete a možnosť obmedzenia ich používania. P. riaditeľ pripomenul
aktivitu, kde sa škola zaviazala dbať na obmedzenie používania MT v škole. Avšak nie
je žiadna možnosť ako deťom zakázať používanie mobilov na výletoch.
Zdravý životný štýl. Aktivita bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Riaditeľ následne informoval o pripravovaných aktivitách v najbližšom období:
-

-

Olympiády , zapájanie žiakov, aby získali skúsenosti a aby sa vedeli porovnať aj so
žiakmi iných škôl, momentálne prebiehajú školské kolá
Úspešní žiaci – stolný tenis, žiaci postúpili do krajského kola, streľba - žiak 7.ročníka
Adam Michalík postúpil do krajského kola
Projekt Comenius - osobnosti mesta, stretnutie s p. Hledíkom, p.Fedorom, p.Tŕnikom,
p.Havelkovou, p.Hudecovou... a oboznámenie sa s osobnosťami, ktoré už nie sú
medzi nami
Zástupkyňa, riaditeľ a uvádzajúci učitelia navštevujú hodiny
Pripravuje sa opäť anketa o spokojnosti so ZŠ medzi deťmi II. Stupňa a rodičmi
v spolupráci so spoločnosťou EXAM
Objasnil význam predmetu Hrdinovia dejín v 3. ročníku

E. Kováčová následne predstavila rozpočet Rady rodičov:
- kalendáre pre deti na Mikuláša – už boli zakúpené
- registrácia 2%
- 869, 69 € už bolo vyplatené ku dňu konania RR
- požiadavky: ŠKD: 391,70 €, anketa 100- 150 €
- podrobný rozpočet je prílohou tejto zápisnice

Predložený rozpočet bol jednohlasne schválený Radou rodičov pri ZŠ A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach.
Členovia RR sa zároveň dohodli, že je potrebné podporovať všetky aktivity, ktoré sú pre
deti prospešné a nie je problém ich podporiť aj finančne.
E. Kováčová ukončila pracovné stretnutie RR a poďakovala všetkým za účasť.

Zapísala: Katarína Holá – člen RR

