                                                   ZÁPISNICA
 zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene zo dňa  19.septembra 2017

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny - celkom 18 zástupcov tried
Mgr. Katarína Krutá, riaditeľka ZŠ Andreja Sládkoviča , Mgr. Róbert Borbély, Phd. 


Program zasadnutia:
             Otvorenie
          1. Voľba členov výboru
          2. Informácia o hospodárení OZ Sliačske pramene
          3. Určenie výšky príspevku do Rady rodičov na šk. rok 2017/2018
          4. Plán stretnutí OZ Sliačske pramene a triedne schôdzky
          5. Prerokovanie návrhu p.uč. Borbélyho (projekt školskej kuchynky)
          6. Prerokovanie návrhu p. Púpalovej (zbierka školských pomôcok pre sociálne slabších žiakov)
          7. Schvaľovanie požiadaviek na čerpanie finančných príspevkov z OZ Sliačske pramene
          8. Návrhy a podnety zástupcov tried
              Záver


Otvorenie 
Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady rodičov pani Martina Kuzmová a privítala prítomných .

K bodu 1
V súlade s platnými stanovami boli zvolení noví členovia výboru Rady rodičov.
Výbor združenia Rady rodičov bude pracovať v tomto zložení:
      Martina Kuzmová                                  4.A
      Michaela Luptáková                              2.C
      Stanislava Babicová                              5.A
      Martina Štesková                                   6.A
      Andrej Roziak                                        1.B
      Henrieta Cagáňová                                2.B
      Marcela Homolová                                 5.B


Všetci členovia výboru boli prítomnými jednohlasne zvolení.
Úlohu hospodárky bude naďalej vykonávať p. Beličková.
Členovia revíznej komisie ostali bezo zmeny, t.j. p. Kamoďová a p. Németiová.



K bodu 2
Predsedníčka Rady rodičov zostavila prehľad hospodárenia OZ Sliačske pramene v školskom roku 2016/2017. 
Stav financií na účte k 31.8. 2017:
Členské príspevky šk.r. 2016/2017          2660€
2% z dane z príjmu                                   3917,93€
Banka úroky                                              6,44€
Dar                                                            150€

Spolu                                                        6734,37€
Kópiu prehľadu hospodárenia dostal každý zastupca triedy.



K bodu 3
Prítomní členovia odsúhlasili príspevok do Rady rodičov na školský rok 2017/2018, ktorý ostáva nezmenený v sume 10€ na rodinu. O výške príspevku budú rodičia informovaní prostredníctvom triednych učiteľov. Termín odovzdania príspevku je do 31.10.2017



K bodu 4
Predsedníčka Rady rodičov predložila návrh stretnutí Rady rodičov a triednych schôdzok nasledovne:
   7. decembra 2017 o 17,00 – triedne schôdzky
   11. januára 2018 o 17,00 – stretnutie Rady rodičov
   22. marca 2018 o 17,00 – triedne schôdzky
   31.mája 2018 – triedne schôdzky ( na zvážení triedneho učiteľa)
Program stretnutí bol jednohlasne odsúhlasený.



K bodu 5
Pán učiteľ Borbély predložil návrh na realizáciu projektu cvičnej školskej kuchynky. Cieľom je zriadenie novej odbornej učebne pre všetkých žiakov ( 1. – 9. ročníka ZŠ ) v rámci vyučovania, medzipredmetových vzťahov a prierezových tém so zámerom rozvíjania manuálnych, praktických zručností a návykov racionálnej životosprávy a zodpovedného stravovania žiakov – dievčat aj chlapcov, ako aj kultúrneho stolovania a etikety. Úlohou je naučiť žiakov bezpečne používať nástroje, materiál a vybavenie, zodpovedný prístup k výsledkom pracovnej činnosti a viesť k objektívnemu sebahodnoteniu.
Pán učiteľ žiadal Radu rodičov o sumu 2500€.  Suma mu bola odsúhlasená a bude mu poskytnutá z členských príspevkov. ( Jednohlasne odsúhlasené )



K bodu 6
Pani Púpalová podala návrh na zbierku školských pomôcok pre sociálne slabších žiakov. Jednalo by sa o rôzne školské potreby, ako sú napr. školské tašky, peračníky, nepoužité zošity, rôzne pomôcky na Tv 
(tepláky, biele tričká, súpravy), pomôcky na VV ( vodové a temperové farby, progresky, nožnice, farbičky...), prezúvky, pravítka, školské dosky a iné. Bolo jej navrhnuté,aby sa o ďalšom postupe, priebehu zbierky, jej uskladnenia dohovorila s pani riaditeľkou.



K bodu 7
Na stretnutí Rady rodičov boli odsúhlasené nasledovné požiadavky o poskytnutie finančného príspevku:

Projekt cvičná školská kuchynka vo výške 2500€ ( jednohlasne )
Doprava na plavecký výcvik vo výške 230€ ( jednohlasne )
Mikuláš vo výške  80€ ( 1 sa zdržal, 17 za )
Športové odmeny vo výške 100€ ( jednohlasne )
Odmeny matematika, geografia vo výške 150€ ( jednohlasne )
Odmeny pre 9. ročník vo výške 150€ ( 2 sa zdržali, 16 za )
Koncerty ZUŠ – Jarný a Vianočný vo výške 300€ ( 1 proti, 1 sa zdržal, 16 za )
Výchovný koncert – Konzervatórium BB vo výške 580€ ( jednohlasne )
MDD vo výške 450€ ( 3 sa zdržali, 1 proti, 14 za )
Hviezdoslavov Kubín pre 1. stupeň vo výške 40€ ( 2 sa zdržali,16 za )
Hviezdoslavov Kubín pre  2. stupeň vo výške 80€ ( 2 sa zdržali,16 za )
Nákup kníh do školskej knižnice vo výške 100€ ( 1 sa zdržal,17za )
Všeobecno-grafická mapa vo výške 80€ ( jednohlasne schválené )
Príspevok pre žiacky parlament vo výške 100€ ( 1 proti,17za )
Svet práce vo výške 150€ (2 sa zdržali,16za )
Športové náčinie pre ŠKD vo výške 100€ ( jednohlasne )
Pomôcky pre 1.stupeň vo výške 300€ ( jednohlasne )
Slávik vo výške 70€ ( 1 sa zdržal, 17za )

Odsúhlasené neboli, nasledovné požiadavky:

Zakúpenie pomôcky OZOBOT 10-12 robotov vo výške 65€ za kus
Glóbus svietiaci vo výške 31€ - bude zabezpečený darom
Výchovný koncert pre 8 a 9. ročník vo výške 360€
Reflektory na terče pre strelecký krúžok vo výške 150€
Čítanky pre cudzie jazyky
Preplatenie cestovného – STRELA vo výške 300€
Pomôcky na predmet výtvarná výchova pre 5-9 ročník 
Finančne prostridky pre TVVP vo výške 250€
Nákup športových potrieb v celkovej výške  1166,95€

Pán učiteľ Borbély na Rade rodičov prisľúbil pomoc s nákupom niektorých pomôcok, ktoré neboli na stretnutí schválené z grantov,ktoré by mal mať k dispozícii v tomto školskom roku.



K bodu 8
Pani Babicová pripomienkovala nedostatočnú hygienu na školských toaletách. Navrhla nakúpenie bezdotykových dávkovačov mydla do všetkých toaliet v ZŠ.  Ako riešenie jej bolo doporučené, aby prezistila cenovú ponuku bezdotykových dávkovačov. Po predložení cenovej ponuky bude jej návrh prerokovaný na ďalšom stretnutí Rady rodičov.



Záver
Predsedníčka Rady rodičov poďakovala prítomným za účasť na stretnutí, spoluprácu a podnety.


Vo Veľkej Lúke, 21.septembra 2017-09-22


Zapísala:

Michaela Luptáková    .................................................................

Overovatelia:

Andrea Bullová ............................................................................

Marcela Beličková ........................................................................










