Základná škola A. Bagara Trenčianske Teplice
Plenárne rodičovské združenie - zápisnica zo dňa 29. 9. 2014
(šk. rok 2014/2015)

1. Predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ A. Bagara p. Eva Kováčová privítala prítomných rodičov
a pedagogický zbor na plenárnom rodičovskom združení.
2. Vice primátorka p. Monika Pšenčíková v krátkom príhovore popriala rodičom
a pedagogickému zboru veľa optimizmu pri výchove a vzdelávaní detí našej školy. Taktiež
spomenula práce na obnove športového areálu a vyjadrila snahu mesta o čo najskoršie
uvedenie areálu do prevádzky.
3. Následne sa riaditeľ školy, Mgr. Jozef Šimun vo svojom príhovore venoval niekoľkým
okruhom tém, prostredníctvom ktorých informoval rodičov o aktuálnom stave ZŠ a o plánoch
do budúcnosti:
- ŠVP – rozšírenie na našej ZŠ o nasledovné predmety: Školienka (1. ročník), Hrdinovia
dejín (3. Ročník), Anglický jazyk (1., 2. ročník), Regionálna výchova ( 6. ročník),
Prezentačné zručnosti, Písanie na PC (5. ročník)
- Počet žiakov na I. stupni: 107, počet žiakov na II. stupni: 118
- Zamestnanci školy – 19 učiteľov, z toho 4 noví vyučujúci, 3 vychovávateľky (1 nová), 1
špeciálny pedagóg a 10 nepedagogických zamestnancov
- Zavedenie elektronickej triednej knihy
- Uvedenie bazéna do prevádzky: 6.10.2014
- Prebehla úprava niektorých tried, obnovenie nábytku v niektorých triedach, doplnenie
dielní o vybavenie, vynovenie ktorých učební a jazykového laboratória
- Do budúcnosti sa predpokladá pokračovanie v rekonštrukcii interiéru ZŠ, sociálneho
zázemia pri telocvičniach.
- Aktivity v šk. r. 2014/2015: Commenius – pokračovanie v projekte, pasovanie prvákov,
lyžiarsky kurz, testovanie deviatakov, mašličkovanie, stuškovanie, kurz spoločenského
správania pre deviatakov.
Riaditeľ požiadal rodičov o podporu detí v účasti na aktívnom reprezentovaní školy na
súťažiach a olympiádach.
4. P. Unčíková, vedúca školského klubu detí informovala o činnosti klubu. Platba za školský klub
ostáva nezmenená, vo výške 5,50 €/mesiac. Taktiež poďakovala rodičom za spoluprácu.
5. P. Mercellová, vedúca CVČ informovala o krúžkoch, požiadala rodičov o osobné alebo
písomné odhlasovanie alebo prehlasovanie detí z krúžkov. Platba za krúžok nad rámec
poukazu zostáva nezmenená, vo výške 2,50 €/mesiac/krúžok. Poplatok za krúžky: Hry vo
vode a Cykloturistický krúžok sa uhrádza len v mesiacoch, v ktorých prebiehajú. Zber papiera
sa bude konať v dňoch 20. – 23.10.2014
6. P. Pagáč, vedúci jedálne, požiadal prítomných, aby pri uhrádzaní platieb za stravu nezabúdali
adresovať a popisovať platby, aby sa dali stravníci identifikovať.
7. P. Kováčová predstavila nových členov RR

8. P. Kováčová predstavila revíznu komisiu pri Rade rodičov v zložení: p. Tatiana Draková, p.
Jadranka Savičová, p. Janka Belanová. Revízna komisia bola prítomnými jednohlasne
schválená.
9. P. Beňo predstavil prítomným Správu o hospodárení Rady rodičov za rok 2013/2014.
10. Následne bol prítomným rodičom navrhnutý rodičovský príspevok vo výške 20 eur/rodina,
jeho výška bola jednohlasne schválená. Príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2014.
11. Diskusia: Otázka – Kedy bude bývať krúžok Hry vo vode a od kedy? Odpoveď: hneď po
napustení bazéna, deti budú informované priamo vyučujúcou a dostanú na lístku odkaz pre
rodičov.
12. P. Kováčová ukončila plenárne rodičovské združenie a poďakovala za účasť.

Zapísala: Ing. Katarína Holá
Dňa 29.9.2014 v Trenčianskych Tepliciach

