Zasadnutie plenárnej schôdze ZŠ Riazanská 75, Bratislava dňa 22.9.2015

Prítomní: Podľa priloženej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prehľad čerpania prostriedkov v šk. roku 2014/2015
Rodičovský príspevok pre šk. rok 2015/2016
Školská jedáleň
Príspevok p. riaditeľky v novom šk. roku 2015/2016
Rôzne
Záver

1. Otvorenie
Predseda Rady rodičov Mgr. Veronika Macháčová, privítala všetkých prítomných rodičov
ako aj hosťa riaditeľku ZŠ s MŠ Riazanská 75p. Ing. Emíliu Pošvancovú.
Na úvod stretnutia oboznámila prítomných s programom a požiadala o jeho doplnenie
a schválenie. K programu nemal nikto námietky. Program bol jednohlasne schválený.
2. Prehľad čerpania prostriedkov v šk. roku 2014/2015
Prítomní rodičia boli oboznámení s prehľadom čerpania prostriedkov v šk. roku
2014/2015.
Prehľad príspevkov:
Rodičovský príspevok: 3 660,00 EUR
Príspevok na maľovanie: 842,00 EUR
2% Dane: 1602, 36 EUR
Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, stoličky, stoly,
dvere, počítačové vytríny, wifi, didaktické pomôcky, knihy, prednášky, športovo – kultúrne
podujatia.
Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, didaktické
pomôcky, knihy, prednášky, športovo – kultúrne podujatia, maľovanie, podľa potreby.
3. Rodičovský príspevok pre šk. rok 2015/2016
Mgr. Veronika Macháčová predložila návrh rodičovského príspevku v šk. roku 2015/2016.
Výška rodičovského príspevku 40 EUR/žiak + 10 EUR/ďalší súrodenec. Rodičovský
príspevok treba uhradiť do 30. októbra šekom, alebo prevodným príkazom, do poznámky je
potrebné uviesť meno a triedu žiaka.
Schválenie rodičovského príspevku hlasovaním zákonných zástupcov detí bolo jednoznačne
odsúhlasené.
4. Školská jedáleň
Šeky sú k dispozícii k 20. dňu v mesiaci, stravné je nutné uhradiť do 25-teho dňa
predošlého mesiaca formou poštovej poukážky z pošty alebo prevodom na účet. Nezabudnúť
uviesť variabilný symbol, ktorý má každé dieťa pridelený. Réžia 3 EUR je splatná kvartálne.

5.

Príspevok p. riaditeľky v novom šk. roku 2015/2016

Riaditeľka Ing. Emília Pošvancová informovala rodičov o zrealizovaných aktivitách a
projektoch v šk. roku 2014/2015. Uviedla projekt ISRMO rekonštrukciu zateplenia a výsadby
školy, maľovanie a živú knižnicu. Ďalej rodičov oboznámila so Školským vzdelávacím
programom a plánovaných aktivitách pre šk. rok 2015/2016, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukciu
sociálnych zariadení.
6.

Rôzne
Dotazy rodičov:

-

Konzultačné hodiny učiteľov (budú k dispozícii)
Čipy (funkčné od 01.10.2015, aplikácia), doriešiť systém čipovania pri odchode zo ŠKD
Rekonštrukcia telocvične (postupnosť najskôr chodby ...)
Domáce úlohy (triedny učiteľ, zadávať úlohy ASC agenda)
Krúžky (termíny na web stránke)
5. ročník - 5. vyučovacia hodina (dozor – voľná hodina)
8. ročník – 1 hod.+ 30. min. prestávka, zodpovednosť za dieťa
7.

Záver

Mgr. Veronika Macháčová poďakovala za príspevky rodičov - 2% z daní a vyzvala
rodičov, aby sa odobrali na triedne schôdze, kde si zvolia zástupcu z každej triedy do Rady
rodičov. Stretnutie zástupcov tried sa konalo o 18.30 v priestoroch školskej jedálne školy.
Po vyčerpaní programu a zodpovedaní otázok predseda RR zasadnutie ukončila.

V Bratislave, dňa 24.09.2015

Zapísala: Mgr. Veronika Macháčová

