Zápisnica č.1
zo schôdze zástupcov rodičov združenia v ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 18.11.2014
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prehľad čerpania prostriedkov
3. Dotazy rodičov, pripomienky
4 .Diskusia, návrhy
5. Záver

1. Otvorenie
Pani Mgr. Veronika Macháčová, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov
jednotlivých tried a nechala podpísať prezenčnú listinu.
Na začiatku rokovania oboznámila zástupcov rodičov s programom a požiadala o jeho
doplnenie.
2. Prehľad čerpania prostriedkov
Prítomní zástupcovia rodičov jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom
čerpania finančných prostriedkov a pripravovanými investíciami.
V mesiaci sept. – nov. 2014 sa využili finančné prostriedky na zakúpenie:
- 6 ks magnetofónov pre pedagogógov,
- besedu s cestovateľmi o ceste trabantom po Južnej Amerike, ktorej sa zúčastnili triedy
4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A,
- úrazová poistka
- zavedenie wifi v priestoroch školy
- Mikuláš (vstupenky do kina)
Pripravované investície smerujúce k zabezpečeniu skriniek do šatní a prieskum trhu v zmysle
poistenia deti proti krádeži.
Poukázalo sa na zlepšenie platby zo strany rodičov z dôvodu zavedenia systému platby
formou šeku.
3. Dotazy rodičov, pripomienky
Zástupcovia jednotlivých tried tlmočili dotazy rodičov smerujúce k:
- informáciám termínu zatepleniu školy
- systému informačnej tabule, ktorá je neprehľadná a neaktuálna (družina)
- nespoľahlivosť, resp. nefunkčnosť zvončekov
- neinformovanosť rodičov o termíne rodičovského združenia
- preberanie detí počas plnenia úloh v rámci družiny a krúžkovej činnosti
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4 .Diskusia, návrhy
Zást. rodičov za 8.A a 8.B p. Vaisová navrhla pre zvýšenie bezpečnosti v šatniach na druhom
stupni zabezpečiť výmenu kľučiek za kovanie - guľe z oboch strán a v telocvični v šatni pre
chlapcov a dievčatá z jednej strany.
Zástupcovia rodičov jednotlivých tried dostanú k dispozícii zoznam rodičov s mailovými
adresami, aby mohli prinášať rodičom aktuálne informácie.
5. Záver
Po vyčerpaní programu a zodpovedaní otázok zástupcov rodičov jednotlivých tried pani
Mgr. Macháčová Veronika stretnutie ukončila a poďakovala všetkým prítomným.

V Bratislave, 23.11.2014
Zapísala:

Mgr. Veronika Macháčová
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