Zápisnica zo schôdze Rady rodičov zo dňa 04. Apríla 2013

Účastníci: Mgr. Zuzana Langschadlová - riaditeľka školy, Marta Košutová - predsedníčka
Rady rodičov, počet zástupcov rodičov: 13
Program:
Predsedníčka RR Marta Košutová privítala riadite ľa školy a zástupcov rodičov a oboznámila
účastníkov s programom schôdze.

I.

Správa o zverejnení 2% príspevku z dane v Obchodnom vestníku.
Špecifikácia prijatého podielu z dane zaplatenej z dane z príjmu v hodnote 3912,72.
Údaje boli zverejnené vo vestníku d ňa 21.01.2013.

II. Revízna správa za školský rok 2011/12.
Členovia revíznej komisie predložili výsledky revízie stavu majetku a čerpania
finančných prostriedkov Rady rodičov. Konštatovali, že hospodárenie so získanými
finančnými prostriedkami, ako aj evidencia hospodárenia je v poriadku. O výsledkoch
revízie je vyhotovený záznam, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
III. Zabezpečenie servítok do školskej jedálne z prostriedkov Rady rodi čov.
V diskusii na predchádzajúcej schôdzi RR bolo dohodnuté, že predsední čka RR do
nasledujúcej schôdze zistí možnosti zabezpe čenia dodávok servítok a cenové
relácie.
Náklady na zabezpečenie servítok by predstavovali 39,- E/mesiac. Bolo dohodnuté,
že ak sa podarí zabezpečiť dodávateľa, ktorý by pravidelne dodával čiastkové
množstvá do školskej jedálne, budú dodávky financované z prostriedkov RR na
skúšobnú dobu 2 mesiacov (máj, jún 2013). Po tomto období sa projekt vyhodnotí
a dohodne sa ďalší postup.
IV. Na žiadosť rodičov 2.B. triedy vzniesol p. Kajan požiadavku na zabezpe čenie
dodržiavania doby, kedy má byť zadná bránka otvorená pre rodičov prechádzajúcich
touto bránkou. Napriek dohode, že má byť prístup do areálu školy do 16.00, táto
bránka býva často zatvorená aj skôr. Pani riadite ľka prisľúbila nápravu tohto stavu.
V. Schválenie financovania výstavby oplotenia multifunk čného ihriska z prostriedkov
RR.
Riaditeľka školy požiadala Radu rodi čov o výpomoc pri financovaní oplotenia
multifunkčného ihriska. Nakoľko z pôvodného plánu čerpania finančných prostriedkov
do dnešného dňa nebola vyčerpaná položka „Rôzne“ v hodnote 1400 E, prítomní
jednohlasne schválili presun prostriedkov z tejto položky na financovanie oplotenia.

VI. Informácia riaditeľky školy.
Riaditeľka školy informovala o :
- Zápis do 1. ročníka prebehol úspešne, škola otvorí v budúcom školskom roku tri
prvé triedy.
- Zber papiera sa uskutoční v termíne 22. – 27. 4. 2013
- Akcia „Čisté dvory“ – jarné upratovanie priestorov školského dvora sa uskuto ční
v sobotu 27.4.2013.

-

Na základe diskusie z minulej schôdze o problémoch s komunikáciou s vedením
Školskej jedálne konštatovala, že vedenie školy obdržalo „Žiadosti o vyvolanie
diskusie v vedením ŠJ z jednotlivých tried“ len od troch tried. Napriek tomu boli
prednesené problémy preriešené nasledovne:
1. Odhlášky z obedov – bolo prijatá nová pracovná sila, v sú časnosti prebiehajú
bez problémov.
2. Vracanie peňazí – systém sa nepodarilo sprehľadniť, naďalej sú problémy, ale
hľadá sa riešenie.
3. Opatrenie prijaté na zamedzenie opätovného vzniku nákazy Salmonelou –
bolo konštatované, že nákaza vznikla vinou ľudského faktora. V dôsledku toho
sú v školskej jedálni zo strany štátnych orgánov vykonávané opakované
dôsledné kontroly

VII. Diskusia
- 9. ročníky – maľovanie tried – škola poskytne finan čné prostriedky na maľovanie
tried 9. ročníkov na konci školského roka z financií získaných jarným zberom
papiera.
- Spustenie novej webovej stránky školy – predsední čka RR požiadala pani
riaditeľku, aby na novej webovej stránke bolo zriadená samostatná sekcie pre
zverejňovanie dokumentov Rady rodi čov. Pani riaditeľka prisľúbila zriadenie.
- Bol vznesený návrh na vyhlásenie dobrovo ľnej zbierky rodičov na ďalší príspevok
na oplotenie multifunkčného ihriska. Pani riaditeľka sľúbila do ďalšej schôdze RR
zistiť možnosť spôsobu vyhlásenia takejto zbierky.

Zapísal: p. Habarová Sylvia

Marta Košutová
predseda RR

