Zápisnica z rokovania Rady školy konanej dňa 11.6.2014
Prítomní členovia: pp. Oltus, Hrajnohová, Kováčová, Mosná, Paľaga
Ospravedlnení členovia: pp. Jánošík, Takáčová
Neprítomní: pp. Mertušová, Tesárik
Program
1/ p. Hrajnohová: info o aktivitách školy v ostatnom období:
- úspešný poznávací zájazd do Londýna (autobus so žiakmi 2.stupňa),
- už tradične vydarený pobyt v ŠvP (2 autobusy detí 3.-4.ročníka tentokrát v hoteli Hlboké –
Bojnice, prvýkrát s asistenciou animátorov – hodnotené vysoko pozitívne, služby hotel.
zariadenia už menej - s viacerými pripomienkami),
- dopravná výchova – dopravné ihrisko prišlo za deťmi do školy – v porovnaní s Bratislavou
je výhodou, že deti nemusia cestovať, avšak teória dopravnej výchovy zvládnutá pútavejšie
v Bratislave
- fotografovanie triednych kolektívov – pre zmenu sme prijali ponuku od inej fotografky,
konštatujeme však, že kvalita bola v minulosti lepšia.
- vybrané ročníky 1.st. absolvovali divadlo v Bratislave
- len 3 žiaci 8.roč. prejavili záujem o komerčné psychologické vyšetrenie zamerané na voľbu
povolania (popl.10 EUR)
- v piatok odchádza autobus so žiakmi na prímorskú ŠvP do Chorvátska
2/ info o aktuálnom procese príprav rozširovania kapacity ZŠ:
- 200 tis EUR z MŠ SR viazaných na výstavbu 8 tried v modulovom (kontajnerovom)
prevedení sú realitou, do konca júna musia byť dotiahnuté prípravné práce + stavebné
konanie.
- obec zafinancuje IS + základovú dosku, podľa slov p. Oltusa starosta prisľúbil ešte
zateplenie modulov zo zdrojov obce
- pôvodný zámer prístavbou prepojiť bloky A a B (publikovaný aj v ostatnom obecnom
spravodaji) nakoniec stroskotal pre nevysporiadané pozemky v tejto časti a tak sa rozhodlo
o umiestnení stavby za telocvičňou na dnešných asfaltových tenisových kurtoch.
- skolaudovanie rozšírenia do 15.9.2014 -> 2 triedy sa na prvé 2 týždne elokujú do MKS
(priestor knižnice + býv. počítač. miestnosť).
RŠ tak konštatuje, že jej oficiálne stanovisko prijaté na minulom zasadnutí a listom doručené
na OZ nebolo v rozhodovacom procese zohľadnené, naopak paradoxne slovami člena RŠ
a poslanca OZ p. Jánošíka bolo hrubo až vulgárne pošliapané a znevážené (p. Oltus tlmočil
jeho verejné slová, že takýto list treba rovno hodiť do koša). V tejto súvislosti p. Paľaga
požaduje na budúcom stretnutí RŠ vysvetlenie od p. Jánošíka.
3/ Rôzne:
- odpoveď na e-mailový podnet pani Baďanskej – prejednané stanovisko pripraví do písomnej
podoby p. Oltus, ostatní budú môcť pripomienkovať, resp. doplniť, aby mohlo byť následne
e-mailom odoslané.
- balíčky sladkostí k MDD nahradiť do budúcna radšej aktivitami, súťažami pre deti
- ďalšie stretnutie RŠ bude po celoškolskom plenárnom zasadnutí ZRPŠ (po 15.9.), na ktorom
si rodičia okrem iného zvolia svojich nových 2 zástupcov do RŠ
zapísal: Peter Paľaga.

