Zápisnica zo stretnutia triednych dôverníkov dňa 18. 10. 2018
Program:
1. Otvorenie
Predsedníčka p. Kucháriková otvorila zasadnutie a privítala všetkých prítomných triednych
dôverníkov. Zároveň predstavila podpredsedu a ďalších členov RZ. Tiež predstavila novú
záujemkyňu o členstvo v RZ p. Košovskú.
Predsedníčka tiež oboznámila a vysvetlila prečo nebolo zvolané stretnutie triednych
dôverníkov pred plenárnym zasadnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 9. 2018. Uviedla, že
takéto stretnutie bolo minulý školský rok kvôli petícií.
2. Predstavenie práce RZ a plánov na školský rok 2018/2019
Stretnutia triednych dôverníkov sa konajú zvyčajne 4 krát počas školského roka, podľa
potreby aj viac krát. Stretnutia podľa stanov RZ bývajú zvolávané 7 dní vopred na emaily
triednych dôverníkov. Predsedníčka vyzvala rodičov, aby v prípade problémov, podnetov,
dotazov kontaktovali RZ prostredníctvom emailu: rz.zsmbela@gmail.com, aby sa mohli
hromadne rozposlať ostatným triednym dôverníkom na vyjadrenie.
Predsedníčka uviedla, že podľa odhadu z minulých školských rokov by sa malo ZRPŠ
vyzbierať cca od 70% žiakov t.j. cca 14.000,- €. Pri prvom zbere bolo vyzbieraných 1.820,- €.
Tiež vyzvala triednych dôverníkov, aby znovu posunuli informáciu o členskom príspevku
ostatným rodičom v ich triedach. (20 € na rodinu/školský rok - do 15. 12. 2018).
RZ plánuje zatiaľ v I. polroku podporiť každoročne podporované položky: cestovné (cca
1.000 €), Mikuláš (cca 1.300 €), pasovanie prvákov (cca 250 €), vianočný bazárik (cca 400 €).
3. Zhodnotenie pilotného projektu Hamikovo
Tento projekt je financovaný na základe zmluvy z preúčtovaných prostriedkov od ŠTK. Sú
účelovo viazané na športové aktivity a pomôcky.
Informácia sa týkala spätnej väzby detí a rodičov, ktorí absolvovali úvodné hodiny v
hokejovej hale Hamikovo.
Zároveň padli pripomienky od rodičov ohľadom včasnosti informácií a prihlasovania sa na
tento športový krúžok, kvôli prepojenosti na ZUŠ a iné krúžky detí. P. Mikulášová navrhla,
aby sa vo všetkých prváckych triedach zistil najlepšie vyhovujúci deň. Tieto informácie budú
posunuté RZ, aby sa prípadne tento termín mohol upraviť v II. polroku. Do budúcnosti padli
návrhy o možnosti informácie o tejto aktivite už pri zápise a aby sa táto športová aktivita
mohla uskutočňovať aj v ďalších ročníkoch na I. stupni.

4. Registrácia na poberania 2 % dane
Predsedníčka znovu oboznámila o pripravovanej registrácii na poberanie 2 % dane. Finančné
prostriedky by mali začať nabiehať cca máji roku 2019.
5. Komunikácia s RZ a triednymi dôverníkmi
RZ vyzvalo na zasielanie konkrétnych návrhov na aktivity, ktoré by sa z prostriedkov RZ
mohli podporiť. Padol návrh na možnosť podporiť čistenie mesta (rukavice, tričká), prípadne
ukážka prvej pomoci, enviromentálne témy pre deti ...Tiež sa uviedlo, že akcia na čistenie
mesta sa každoročne koná v rámci školského klubu.
6. Diskusia
- návrh na zavesenie plánu čerpania financií RZ na internet. RZ uviedlo, že má každoročné
opakujúce sa aktivity (Mikuláš, Vianočný bazárik, Deň učiteľov, MDD, Cestovné, Deň
otvorených dverí a zápis, Pasovanie prvákov ... atď.) a dobrovoľné nadštandarné aktivity,
ktoré sú čerpané aj v spolupráci s vedením školy.
- triedni dôverníci upozornili na problém Edupage a informácie, ktoré by mohli byť včas cez
túto aplikáciu posúvané rodičom. RZ tento podnet posunie vedeniu školy.
- informácia o prípadných aktivitách aj pre ostatné vyššie ročníky. RZ uviedlo a vysvetlilo, že
každoročné podporované aktivity sú pre všetky deti v ročníkoch napr. Mikuláš, Vianočný
bazárik, Deň učiteľov, MDD ...). Niektorí rodičia uviedli, že deti z II. stupňa sa kvôli
triednym učiteľom nezúčastňujú MDD.
- na záver RZ informovalo triednych dôverníkov o predpokladanom ďalšom termíne stretnutia,
ktoré by sa malo uskutočniť pred 3. 12. 2018 kedy budú konzultácie s triednymi učiteľmi.

