Zápisnica č.1
zo schôdze zasadnutia Rady rodičov RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 24.01.2018
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

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

1. Otvorenie
Pani Terézia Straková, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov jednotlivých tried
a pána riaditeľa Papugu.
Na začiatku rokovania oboznámila prítomných s programom a požiadala o jeho doplnenie a
schválenie. K programu nemal nikto námietky. Program bol jednohlasne schválený.

2. Prehľad čerpania prostriedkov
Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania
prostriedkov v šk. roku 2017/2018 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2018/2019.
Prehľad príspevkov:
Rodičovský príspevok: 40 Eur (jedno dieťa) + 10 Eur (každý ďalší súrodenec)
2% Dane:
Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, notársky úrad, šeky na zaplatenie
poplatku.
Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie (každý školský rok ich treba
obnoviť), zlepšenie sociálnych zariadení, inštalácia Wi-fi.

4. Dotazy rodičov, pripomienky
V ďalších bodoch sme preberali:
1. Poplatky: rodičovský príspevok – včasné platenie a oslovenie rodičov
2. 2% - poslať tlačivo pánovi Papugovi
3. Odsúhlasenie Wi-fi a jej financovanie, ÁNO: 6, NIE: 2 zo zúčastnených.
ANO len v prípade ak cez prestávku bude vypnutá a bude rovnaká štartovacia čiara
pre všetkých žiakov, to znamená každý žiak bude mať elektronické zariadenie
prístupné k zariadeniu Wi-fi, a bude sa využívať čisto len na výučbu.
4. Faktúry na ktoré pán riaditeľ nemá finančné prostriedky na ich zaplatenie ( spl. 09/17
a 10/17 ) Rada rodičov pomôže a uhradí ich.
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5. Wi-fi sa posúva na dobu neurčitú
6. Začatie riešenia toaliet – na začiatok pán Veselovský a pani Mede zistí cenovú ponuku
kamerového prehodnotenia stavu potrubia na toaletách, čo sa následne odsúhlasí.
7. Ôsma a siedma trieda sa budú v lete maľovať, odtieň farby si vyberú žiaci a rodičia.
8. Rodičia dali pánovi Papugovi zamietavé stanovisko ku kúpe kolotoču. Pán Papuga
sľúbil jeho prehodnotenie a návrh žiakom inú alternatívu ( kolotoč kupovaný
z finančných prostriedkov ktoré si zarobili žiaci na vianočných trhoch )
5. Diskusia, návrhy
RR sa jednohlasne zhodla, že treba riešiť neplatičov, toalety pre deti, Wi-fi a kolotoč. Ako
aj všetky ostatné body, ktoré je treba bezodkladne riešiť.
6. Záver
Na záver Terézia Straková poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, dňa 24.01.2018

Zapísala: Terézia Straková
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