Zápisnica z rokovania Rady školy konanej dňa 2.10.2014
Prítomní členovia: pp. Oltus, Kadelová, Kučerová, Mosná, Paľaga
Ospravedlnení členovia: pp. Hrajnohová, Kováčová, Jánošík, Šustová
Neprítomní: pp. Takáčová, Tesárik,
Prítomní hostia: pp. Mertušová, Slobodníková
Program
1.) otvorenie
2.) privítanie nových členov pp. Kučerovej, Kadelovej, Šustovej (ospravedlnená - liečenie)
3.) poďakovanie za dlhoročné členstvo pani Mertušovej
4.) informácia od riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej o problémoch školy a
možnostiach ich riešenia (elokované pracovisko – detailnejšie viď oznamy na webe školy)
- info o prichádzajúcej šk. inšpekcii v závere októbra
- termín pripravovanej žiackej konferencii sa presúva do predvianočného obdobia
- členovia RŠ schválili znenie preambuly platného šk. poriadku.
- mailová databáza rodičov bude aktualizovaná s cieľom efektívnejšej komunikácie medzi
školou a rodičmi.
5.) informácia od starostu obce Š. Jurčíka (pozvaný ako hosť – pre ospravedlnenú
neprítomnosť stanovisko tlmočila p. Slobodníková) o plánoch obce na rozvoj školy –
detailnejšie info pozri príhovor starostu v aktualitách na webe školy
6.) prebratie problematiky školy s návrhmi na ich riešenie
členovia RŠ iniciujú vznik Rady rodičov, ktorú tvoria zástupcovia rodičov detí našej školy.
V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy na škole. Zástupcu každej triedy
vyberajú sami rodičia každý rok pri prvom rodičovskom združení. Členovia rady rodičov si
spomedzi seba zvolia predsedu a zástupcov, ktorí sú oprávnení vystupovať v mene rady
rodičov navonok. Rada rodičov sa stretáva počas roka na svojich zasadnutiach.
Viac k tomu pripraví v najbližších dňoch p. Paľaga
7.) rôzne / školský ples, . . .
- p.Kučerová – návrh, aby bola ŠVP aj pre deti 2.stupňa – p. Slobodníková vysvetlila
ekonomické i personálne dôvody, prečo je to problematické, návrh, aby sa aspoň striedalo
Chorvátsko s pobytom v SR (ktorý si budú môcť dovoliť deti i zo skromnejších pomerov)
vedenie školy tento návrh zváži
- p. Kadelová tlmočila otázky viacerých rodičov, prečo škola klesla v celoslovenskom
rebríčku výsledkov monitoru 9. Riaditeľka ZŠ podrobne vysvetlila dôvody, s ktorými
zoznámi i rodičovskú verejnosť prostredníctvom webu školy.
- p. Kučerová tlmočila rozhorčenie mnohých rodičov ohľadom každoročne nezvládnutej
situácie pri prihlasovaní detí do šk. jedálne počas 1.šk.dňa. Taktiež poukázala na slabiny
systému výdaja stravy bez lístkov, ťažkosti s odhlasovaním detí zo stravy atď – návrh: p.
vedúcu šk. jedálne prizveme na niektoré z najbližších rokovaní RŠ
- p. Oltus informoval o termíne a detailoch zabezpečovania šk. plesu, ktorý sa koná 29.11.
8.) záver: ďalšie stretnutie 22.10.2014 o 18,00 sa tentokrát sa bude týkať predovšetkým
organizačného zabezpečenia plesu
zapísal: Peter Paľaga.

