Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov Palisády Evanjelickej základnej školy/ Evanjelického lýcea
23.11.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná
Stretnutie viedla predsedníčka RR Anna Dojčanová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie členov RR a hostí , schválenie agendy.
Kontrola hospodárenia
Žiadosti na finančnú podporu fungovania školy
Informácie vedenia školy
Vianočná besiedka a Adventný bazár
Rôzne

AD 1. Predsedníčka RR Anna Dojčanová členov RR, pani riaditeľku Prostredníkovú a pani zástupkyňu
Minarovičovú.
AD 2. Na minulom zasadnutí RR bola schválená suma 400 Eur pre nákup hračiek do školského klubu.
Zatiaľ sa celá suma nevyčerpala, úloha trvá.
Pomôcky pre pani učiteľku Vereščákovú zakúpené. Nebudú sa však kupovať požadované obrusy,
lavice sa zbrúsia a nalakujú.
Tí zástupcovia tried, ktorí ešte neodovzdali potvrdenia o zaplatení príspevku rodičov do RR
v hodnote 30 Eur z jednotlivých tried, nech to odovzdajú pokladníkovi RR pánovi Baloghovi, alebo
nechajú u pani zástupkyne Minarovičovej, prípadne u pani tajomníčky.
AD 3. Prerokovanie žiadosti od pani učiteľky Žitňanovej na nákup CD-čiek na výučbu hudobnej
výchovy v hodnote 39 Eur. Požiadavka schválená.
Prerokovanie žiadosti pani zástupkyne Minarovičovej o zakúpenie dataprojektorovej techniky pre
všetky triedy na 1. a 2. poschodí. Ide o výrazné zefektívnenie vyučovania. Vedenie školy chce
zabudovať dataprojektory v 6-tich triedach, technicky sa to nedá sa to len v 9.triede a v triede
Sekunda A, tu sa budú musieť aj naďalej používať prenosné projektory. V 1. ročníku a v miestnosti
číslo 15 sú interaktívne tabule, v 3. ročníku už zabudovaný dataprojektor je. Škola vie zabezpečiť
notebooky i zabudovanie dataprojektorov (prácu). Predbežná kalkulácia na jednu triedu je cca 413
Eur.
RR požiadavku schválila v sume cca 2 500 Eur.
AD 4. Pani riaditeľka informovala o objednávke na školské lavice, na ktoré prispeje škola sumou 2000
Eur.
Wifi internet v škole zrušený, v triedach je pevná sieť na účely vyučovania.

Pani riaditeľka predniesla žiadosť pani Mozoľovej o odpustenie príspevku 30 Eur do pokladnice RR.
Pani Mozoľová vozila svoju dcérku Danielku Mozoľovú zo Sekundy A na reprezentáciu našej školy až
na celoslovenské kolo súťaže Návraty poézie, s čím mala oveľa vyššie náklady a Danielka sa všade
vysoko umiestnila. RR požiadavku pani Mozoľovej schválila.
AD 5. Besiedka. Vo štvrtok 1.decembra 2016 bude o 14.hodine vo Veľkom kostole na Panenskej
vystúpenie detí z 1.stupňa. O 15-tej nasleduje občerstvenie v budove Starého lýcea na Konventnej
15. Prosíme rodičov, aby nahlásili, čo prinesú na občerstvenie pani Šebestovej do nedele
27.11.2016. V Starom lýceu bude mať Anna Dojčanová službu od 13-tej hodiny.
O 17-tej hodine bude vystúpenie detí na Vianočných trhoch – zabezpečuje pani zástupkyňa
Minarovičová.
Adventný bazár. V nedeľu 4.12.2016 bude Adventný bazár žiakov 1. stupňa v priestoroch Starého
lýcea na Konventnej 15. Bazár sa otvorí pre verejnosť po Službách Božích vo Veľkom kostole, cca
o 11.00. Výzdobu zabezpečuje pani Šebestová v sobotu predtým. Občerstvenie môžu rodičia priniesť
buď v sobotu alebo v nedeľu od 9.00 do lýcea.
Prosíme zástupcov prvého stupňa , aby rozposlali informáciu tohto bodu všetkým rodičom
z prvého stupňa.
Pani Šebestová predniesla návrh, aby sa v budúcnosti tieto dve akcie spojili do jednej a to v nedeľu
a spojiť ich s detskými Službami Božími. Čiže celá akcia by bola v nedeľu popoludní. Predstavitelia
cirkevného zboru predbežne súhlasili, zástupcovia školy sa musia vyjadriť. Zmena by nastala najskôr
v roku 2017.
AD 6. Pani riaditeľka Prostredníková informovala o zmene vyučujúcich. V 1. triede ochorela pani
učiteľka Orthová, momentálne ju zastupuje pani učiteľka Ochabová.
Zo školy odišiel učiteľ AJ pán učiteľ Fabián, namiesto neho učí pani učiteľka Leonová. V Prime B
vyučuje pani učiteľka Danišová, v Tercii pani riaditeľka. Neobsadených ostáva 5 hodín anglickej
konverzácie v prime a sekunde. Pani riaditeľka už rokuje s pani učiteľkou, ktorá by to možno zobrala.
Native lektori AJ ešte nie sú doriešení, pani riaditeľka informovala, že manželka farára
medzinárodného zboru by to bola možno ochotná robiť.
Pani Hrušovská informovala, že do UPC prišli noví manželia z USA a skúsime ich osloviť na native
lektorstvo.
7.decembra 2016 bude Deň otvorených dverí na Bilingválnom gymnáziu na Vranovskej.
Ďalšie stretnutie členov RR bude 9.1.2016 o 16.30 v budove školy na Palisádach.
Na záver predsedníčka RR Palisády Anna Dojčanová poďakovala všetkým prítomným za účasť a prácu.

Zapísala: Anna Dojčanová

