Rodičovské združenie základnej školy Mateja Bela, Kláštorná 4, 931 01 Šamorín
Občianske združenie, IČO: 42287456

Zápis zo zasadnutia Rady rodičov 20.10. 2021
Prítomný triedni dôverníci 20
Prítomné zastúpené triedy 23 (3 triedni dôverníci zastupujú každý 2
triedy)

Diskusia o 5000 eur na dvor
- Otázka ohľadom úpravy dvora (príloha bola na 16 000,
upresňujúca otázka na čo by bolo použitých tých 5000, čo sú
navrhnuté v rozpočte) – ihrisko v prednej časti je nefunkčné,
takže by sa z predného dvora odstránilo, navozila by sa zem
a zarovnal terén. Najskôr by sa tieto zemné práce začali až na
jar, ale už by sme sa nemuseli stretávať kvôli schvaľovaniu.
- Dotaz či to nakoniec aj tak nedopadne tak, že teraz si schválime
5000, potom neskôr ďalšie peniaze a nakoniec sa dostaneme na
tú sumu 17 000, ktorú sme už niekedy neschválili. Odpoveď je,
že určite by sme nateraz ďalej nepokračovali, ak by sa
pokračovalo tak v spolupráci s mestom. A tiež sa uvidí, kto bude
nový riaditeľ / riaditeľka. Upravený predný dvor by vedel slúžiť
aj sám osebe (vybehnú tam deti na upravený dvor), alebo by sa
tam neskôr dali dať preliezky, externá učebňa – nemusí sa ísť
podľa vypracovaného plánu, ale to už je na debatu na budúci
rok.
- Návrh, že základnú úpravu pozemku zafinancuje mesto a my už
sa potom budeme rozhodovať a aj financovať nadstavbu toho
priestoru (či už externá učebňa alebo preliezky....).
Protiargument, že ak to necháme na mesto ako zriaďovateľa,
možno budeme zbytočne dlho čakať (možno sa ani nedočkáme)
Hlasovanie č. 1 o ponechaní položky č. 20 „Úprava dvora“ v rozpočte
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15 tried ZA
7 tried PROTI
1 trieda ZDRŽAL SA
ROZHODNUTIE č. 1 : Položka č. 20 „Úprava dvora“ za 5000
EUR je ponechaná v návrhu rozpočtu na školský rok 2021/2022.
Ďalšia diskusia
- Otázka či je pri položke rozpočtu č. 11 suma 6,50 na dieťa
adekvátna. Odpoveď: predsedníctvo má spoluprácu
s vydavateľstvom, ktoré vie dodať knihy v sume do 5 eur (dobré
knihy s množstevnou zľavou)
- Návrh aby si každá trieda sama organizovala Mikuláša (či to
bude balíček alebo zážitok). Odpoveď: obava, že by vyčlenenú
sumu učiteľky využili na zariadenie triedy.
- Diskusia o 150 eurách pre triedu. Nápad prijatý pozitívne. Ale
návrh aby sme využívanie tejto sumy triednym učiteľom
podmienili len k určitému účelu a aby potom triedni dôverníci
zbierali bločky od triednych učiteľov. V prípade, že zaviažeme
využitie k nejakému účelu, predsedníctvo pošle triednym
učiteľom návrhy účelov, na čo by položku mohli triedni učitelia
použiť a triedni dôverníci v hlasovaní rozhodnú aké účely sú
prípustné.
Hlasovanie č. 2 či položku rozpočtu č.21 „ príspevok triede 150 eur na
triedu“ umožníme triednym učiteľom minúť len k nejakému
prípustnému účelu.
19 tried ZA
4 triedy PROTI
0 ZDRŽAL SA
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ROZHODNUTIE č. 2 : Položka č. 21 „príspevok triede 150 eur na
triedu“ za 6000 EUR je pre triedneho učiteľa účelovo viazaná.
Triedni dôverníci v hlasovaní rozhodnú k akým účelom je možné
150 eur na triedu čerpať.

- Otázka prečo máme v rozpočte výdavok na ineraktívnu tabuľu,
či už nie sú vo všetkých triedach. Odpoveď: nie sú.
- Otázka čo je započítane v položke 3000 eur na Deň detí.
Odpoveď: plánujeme divadielko či koncert

Hlasovanie č. 3 o schválení návrhu rozpočtu na školský rok
2021/2022:
22 ZA
0 PROTI
1 ZDRŽAL SA
ROZHODNUTIE č. 3 : Návrh rozpočtu na rok 2021/2022 bol
prijatý.

Za správnosť Katarína Ďurovková, tajomník predsedníctva

