Zápisnica z 9.5.2017 zo stretnutia triednych dôverníkov
1.Vyjadrenie k 2% dani. Pripomienkovanie ohľadne informovanosti rodičov.
Opatrenia- informovať rodičov v skoršom termíne- február, marec.
- odovzdanie tlačív už v januári.
- žiadosť na rodičov o účtovníčku- p. Jakabíková sa ponúkla, že sa spojí s účtovníčkou.
2. Oboznámenie s akciou MDD, ktorá sa uskutoční 2.6.2017 na pôde ŠTK + financovanie z RZ.
3. Skrášlenie školského dvora- výsadba rastlín rodičmi - financovanie z prostriedkov RZ vo výške
251,-EUR.
4. Diskusia k listu p. Chrena- priložený v dokumentácii.
- ohradiť prednú časť dvora kvôli exkrementom
- pripomienkovania p. Benešovej na sformulovanie otázky na adresu mesta ohľadom školského
dvora.
- príspevok p. Gombárika - premietanie o najväčších problémoch školy- zhrnutie problémov, kt. sú už
dávno známe- nedostatočná kapacita školy.
- politicky ladená rozprava
5. Žiadosť o lepšiu spolupráci s radou školy- zriadenie domény RZ
- žiadosť na rodičov, aby sa viac zapájali do aktivít a život školy
6. DISKUSIA:
- otázka na p. riaditeľku na výstavbu novej školy
- p. riaditeľka predniesla stanovisko mesta k výstavbe novej školy
- otázka p. riaditeľky, prečo sa riešia otázky školy na FB a žiadosť na vyjadrenie sa.
- p. Šimurda obhajoval komunikáciu a obviňovanie cez FB
- p. Šipoš chce zvoliť novú Radu rodičov a viac diskutovať
- vystúpenie p. Benešovej proti napádaniu cez FB
- predvedenie plánu na obnovu školy
- záujem zo strany triednych dôverníkov o viac stretnutí

- p. riaditeľka sa vyjadrila k poplatkom ŠKD, jedálni, dvoru a elektronickej žiackej knižke- bližšie info
podala p. zástupkyňa Izsófová
- vysvetlenie kreditnej politiky
- diskusia pre a proti elektronickým žiackym knižkám
- otázka na SMART BOOKS- ako a prečo funguje
- vystúpenie p. Šimurdu proti osobe p. riaditeľky
-vyjadrenie p. riaditeľky ku kontrolám, ktoré aktivizoval p. Šimurda
- vystúpenie p. Horvátha ohľadne negatív spôsobených prostredníctvom FB na stranu školy
- žiadosť o ďalšie stretnutie ešte tento školský rok
- návrh o vymedzenie času pre stretnutie tr.dôverníkov

