Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov pri ZŠ Andreja Bagara Trenčianske Teplice
Dátum konania: 22.09.2014
Prítomní: Členovia Rady rodičov – podľa prezenčnej listiny
Hosť – Mgr. Jozef Šimún, riaditeľ ZŠ
Program:
1. Otvorenie
Stretnutie otvorila, všetkých prítomných privítala a oboznámila s programom predsedkyňa RR
– p. Mgr. Eva Kováčová, zároveň predstavila nových členov RR za 1.A triedu Mgr. Michaelu
Fedorovú, za 1.B triedu Ing. Katarínu Holú, za 5.triedu Ing. Luciu Ščehovičovú.
2. Aktuálne informácie
2.1 Vystúpenie riaditeľa školy
Mgr. Jozef Šimún informoval o počte žiakov v šk.roku 2014/2015, počet žiakov – 221, I.st.
107 žiakov, II.st. 118 žiakov. Informoval o uzavretí prechodu zo športového gymnázia od
9/20147. ŠKD – 3.oddelenia, nakoľko sa zvýšil počet detí – 80. Ďalšou informáciou bola
krúžková činnosť – otvorených 16 krúžkov, CVČ – Ing. Milada Mercellová. Pán riaditeľ
informoval o personálnych zmenách. Kuchyňa – p. Erika Kohútová, ŠKD – p. Petra Lutková,
triedny učiteľ 3.A trieda Mgr. Ivana Rajčanová, triedny učiteľ 5. trieda, Biológia, Chémia –
Mgr.Martin Škrovánek, triedny učiteľ 8. trieda, Nemecký jazyk, Dejepis – Mgr.Tatiana
Beňová, Telesná vých. 2. stupeň – Mgr. Katarína Bajčíková. Ďalšou informáciou bolo
zavedenie elektronickej triednej knihy (témy, neprítomnosť žiakov, zapisovanie známok
priamo na hodine a i. ), rozšírené dielne, jazykové laboratórium (16 ntb), zakúpenie ďalších 2
interaktívnych tabúľ, 5. a 6. ročník – nový nábytok.
Plánované akcie:
- pokračovanie v projekte Comenius
- pasovanie prvákov
- zber papiera 10/2014
- Komparo 11/2014 (9.ročník)

- LVK
- testovanie deviatakov 4/2015
- 5-6/2014 – Kurz spoločenského tanca p.Paška ( Omšenie, Motešice)
- trojstretnutie Spitz – Vsetín - Trenčianske Teplice
- mašličkovanie štvrtákov
- stužkovanie deviatakov.
2.2 Plenárne rodičovské združenie
Pani Kováčová informovala, že 29.9.2014 o 16,30hod. sa v jedálni ZŠ uskutoční plenárne
rodičovské združenie. Po ukončení plenárneho rodičovského združenia budú nasledovať
triedne.
2.3 Návrh rodičovského príspevku na škol.rok 2014/2015
RR bolo jednohlasne prijaté, že sa rodičom predloží návrh na rodičovský príspevok vo výške
20,€ / rodinu, ktorý sa má odovzdať triednym učiteľom do 30.11.2014. Zároveň pani
Kováčová požiadala pána riaditeľa, aby odovzdal požiadavky učiteľov na čerpanie finančných
prostriedkov od RR počas celého školského roku do 30.10.2014. Po týchto informáciách sa
pán riaditeľ s nami rozlúčil a odišiel.
2.4 Návrh členov do kontrolnej a revíznej komisie RR
RR

navrhla

do

kontrolnej

a revíznej

komisie

RR

p.

Savičovú,

p.

Drakovú a p. Belanovú. Tento návrh bude predložený na schválenie na plenárnom
rodičovskom združení.
2.5 Finančné hospodárenie RR
Pokladníčka RR p. Vašková a hospodár p. Ing. Beňo informovali o hospodárení RR
v uplynulom školskom roku. Na plenárne RR p. Beňo pripraví Správu o hospodárení RR v šk.
roku 2013/2014.
3. Rôzne
Nové členky RR boli informované o činnosti RR a o priebehu zasadnutí.

4. Diskusia
V diskusii sa hovorilo o nedostatočnej informovanosti ohľadne krúžkovej činnosti,
nedostatočné vyúčtovanie stravného.
5. Záver
Stretnutie RR ukončila predsedkyňa RR, ktorá poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

V Trenč. Tepliciach, dňa 22.09.2014
Zapísala: Mgr. Eva Kováčová

