Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov Palisády Evanjelickej základnej školy/ Evanjelického lýcea
09.01.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná
Stretnutie viedla predsedníčka RR Anna Dojčanová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie členov RR a hostí , schválenie agendy.
Kontrola plnenia uznesení z minulej RR
Informácie vedenia školy
Vianočná besiedka a Adventný bazár - vyhodnotenie
Rôzne

AD 1. Predsedníčka RR Anna Dojčanová privítala členov RR a pani zástupkyňu Minarovičovú.
AD 2. Inštalácia datavideoprojektorov ukončená, okrem tercie A, ktorej inštalácia sa dokončuje. Pani
Žitňanová objednala CD na výučbu. Do školského klubu dokúpené drevené kocky, pečiatky, vyrážadlá.
Ostáva zakúpiť hračky za 91 Eur.
AD 3. Informácie priniesla pani zástupkyňa Minarovičová:
Uzávierka známok za prvý polrok školského roka 2016-2017 bude 24.1.2017, pedagogická rada bude
26.1. Odovzdávanie odpisu vysvedčení bude 1.2.2017. Polročné prázdniny 3.2.2017.
14.februára 2017 bude Deň otvorených dverí na Palisádach pre záujemcov do 1.ročníka ZŠ a na 8ročné gymnázium.
Zápis do 1.ročníka bude 7. a 8. Apríla 2017.
Prvé kolo prijímačiek na 8.ročné gymnázium bude 9.mája 2017, druhý termín 12.mája.
Prijímačky na Bilingválne gymnázium budú 27. marca 2017.
Najbližšie triedne aktívy budú 11.4.2017
Do školy prišla z MŠ SR ponuka na projekt o inklúzii. Ide o vytvorenie miesta so zameraním na
špeciálnu pedagogiku. Prvé kolo bude v marci a preto pani zástupkyňa hľadá niekoho , kto by mohol
pomôcť pri príprave projektu z radov rodičov. 90 percent finančného zabezpečenia by išlo z MŠ. 10
percent zo školy.

AD 4. Detská besiedka bola 1.12.2016 a Adventný bazár 4.12.2016. Poďakovanie za prípravu
besiedke p.učiteľke Konopeusovej a všetkým zúčastneným.
Karin Pástorová vyhodnotila Adventný bazár 2016:

Poďakovala Márii Šebestovej a Alene Popíkovej za hlavnú organizáciu.
Aj napriek každoročným problémom a stále sa znižujúcou účasťou rodičov a priateľov školy sa
podarilo tento bazár vyzbierať REKORDNÝ finančný obnos a to 1.212,05 eur , k čomu sa neskôr
priráta dopredaj výrobkov na prvom stupni.
Pre porovnanie v jednotlivých rokoch (dostupný finančný obnos):
- 2015 – 1.093,43 eur
- 2014 – 960,00 eur
- 2013 – 740,20 eur
Finančný zisk v jednotlivých triedach:
-

1.A – 340,00 eur – veľká nasadenosť a predajne skúsenosti opäť využila pani vychovávateľka
Horvathova, ktorá ukázala rodičom a žiakom AKO DOBRE PREDAVAT, ďakujem, pani
Horvathova 
- 2.A – 390,85 eur – v roku 2015 bol zisk 278,09 eur, tento rok dosiahli REKORD v predaji medzi
triedami ale hlavne priniesli niečo NOVE na bazár, CO väčšina ocenila PALACINKY, ďakujem 
- 3.A – 115,50 eur - v roku 2015 bol zisk 150,00 eur, pani zástupkyňa – ďakujem za Vašu
prítomnosť na bazáre a za podporu 
- 4.A – 261,00 eur - v roku 2015 bol zisk 304,60 eur, pani Gogoľova ďakujem za pomoc pri
predaji výrobkov 
5.A – 104,70 eur - v roku 2015 bol zisk 211,66 eur, po náročnom období priprav na Monitora 5
dosiahli žiaci pekný predajný výsledok, ďakujem veľmi pekne RODIČOM 
Rovnako patrí poďakovanie CZ Bratislava- Staré Mesto.
Do budúcnosti sa pripraví bazár spolu s detskou besiedkou a detskými Službami Božími v nedeľu
popoludní.
AD 5. Pani Pástorová vybavila pre školu prijatie u prezidenta SR na 14.júna 2017. Vedenie školy
vyberie žiakov pre túto návštevu.
Sýrska rodina, ktorej poskytol bývanie CZ Bratislava-Staré Mesto žiada o odpustenie príspevku do RR.
Nakoľko majú sponzorované bývanie a dostávajú príspevok od štátu, niektorí členovia RR sa vyjadrili,
že možno majú aj väčší príjem , ako ostatné rodiny, ktoré odpustenie nedostávajú, ešte sa o tomto
bude rokovať.
Vznikla diskusia, či je potrebné, aby na školu boli aj prijímačky z náboženstva, nakoľko sa na školu
hlásia aj deti, ktoré ešte nemajú potrebné vedomosti , ktoré však na škole získajú. Bude sa o tom
rokovať.
Pani Hledíková z Primy A sa vzdala členstva v RR z dôvodu pracovného zaneprázdnenia, v triede
musia vybrať nového zástupcu.
Anna Dojčanová upozornila na krádež topánok v šatni kvarty. Šatne by sa mali zamykať.
Na záver predsedníčka RR Palisády Anna Dojčanová poďakovala všetkým prítomným za účasť a prácu.
Zapísala: Anna Dojčanová

