Základná škola Andreja Bagara Trenčianske Teplice
Plenárne rodičovské združenie – zápisnica zo dňa 5.10.2015
/šk. rok 2015 – 2016/

1. Predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ A. Bagara p. Eva Kováčová privítala prítomných
rodičov / viď prezenčná listina/ a pedagogický zbor na plenárnom rodičovskom
združení a informovala o programe združenia.
2. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šimún sa vo svojom príhovore venoval niekoľkým témam,
prostredníctvom ktorých informoval rodičov o aktuálnom stave ZŠ a plánoch do
budúcnosti:
- zmeny v pedagogickom zbore
- inovovaný školský vzdelávací program:
 v prvom ročníku zavedený predmet prvouka
 25.11.2015 testovanie piatakov
 terajší piataci od siedmeho ročníka budú mať povinne voliteľný nemecký
jazyk
 počet žiakov na škole 217, 112 – prvý stupeň, 105 – druhý stupeň
 zamestnanci školy – 23 pedagogických pracovníkov, 10 nepedagogických
pracovníkov
riaditeľ poďakoval rodičom za podnety a spätnú väzbu od rodičov, ktoré pomáhajú
riešiť niektoré problematické otázky týkajúce sa vyučovacieho procesu.
Mgr. Denysa Križanová – informovala o projektoch na škole. Škola dostala grant
a zapojila sa do nového projektu Erasmus plus.
P. Mercelová, vedúca CVČ informovala o krúžkoch, bolo vypísaných 22 krúžkov,
otvorilo sa 16 krúžkov, požiadala rodičov o osobné alebo písomné odhlasovanie
a prehlasovanie detí z krúžkov, platba za krúžok nad rámec poukazu ostáva
nezmenená vo výške 2,50€/mesiac/krúžok, od budúceho školského roku budú zároveň
s krúžkami hneď od ich vypísania uvádzané aj termíny s časom krúžkov
- 19.10. – 22.10.2015 sa uskutoční zber papiera
- na škole je vyhlásený zber gaštanov
- na konci mesiaca október sa uskutoční tekvičková slávnosť
P. Kováčová predstavila nových členov RR
P.Kováčová predstavila revíznu komisiu pri Rade rodičov v zložení : p.Draková
Tatiana, p. Merková Janka a p. Belanová Janka. Revízna komisia bola prítomnými
jednohlasne schválená.
P. Beňo predstavil prítomným Správu o hospodárení Rady rodičov za rok 2014/2015,
zostatok na účte RR k 1.9.2015 je 10 612,03€.
Prítomným rodičom bol navrhnutý rodičovský príspevok vo výške 20eur/rodina, jeho
výška bola jednohlasne schválená. Príspevok je potrebné uhradiť do 30,.11.2015.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9. Diskusia : P. Michálek sa informoval na fotografovanie detí na konci školského roka
a požiadal vedenie školy o dôkladné zvažovanie ponúk fotografov / cena a kvalita/,
riaditeľ školy sa vyjadril, že fotografovanie detí sa bude realizovať cez informačný
súhlas rodičov.
10. P. Kováčová ukončila plenárne rodičovské združenie a poďakovala za účasť.

Zapísala : Ing. Alexandra Matúš Staník
Dňa 5.10.2015

