~

--------------------------------~

--

~------

Zápisnica zo zasadnutia Radv školy. konaného dňa 8.6.2017

Prítomní: Ing. Ján Hupka, JUDr. Júlia Ondrišová, Ing. Andrej Trtala,
Ing. Lukáš Baňacký, Mgr. Svetlana Maňová, Mgr. Katarína Lepiešová, Lýdia Algayerová, Mgr. Jana
Rovenská
Ospravedlnená neúčasť: Radovan Kusý, Mgr. Eva Pišteková
Neprítomní: MVDr. Pavol Čech,
Pozvaní: Mgr. Alena Petáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o aktivitách školy
3. Rôzne, diskusia, ZáVER
K bodu 1: Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. Ján Hupka - predseda RŠ.
K bodu 2: Prítomná riaditeľka školy Mgr. Petáková informovala prítomných o akciách, ktoré prebehli na
škole a v nadchádzajúcom období do konca školského roka sa ešte zrealizujú:
Predmetová show, Deň športu, celoslovenské kolo Štúrov Zvolen
Rodičovské združenie, účelové cvičenie, didaktické hry, školské výlety, študijno-poznávací

pobyt v Anglicku

V tomto školskom roku okrem žiakov 9. ročníka opúšťa školu 15 žiakov 5. ročníka (osemročné gymnázia)
A 13 Žiakov 8. ročníka (bilingválne stredné školy). Vzhľadom na počet žiakov v budúcom školskom roku
v 6. ročníku sa najpravdepodobnejšie rozdelia žiaci terajšej 5.b triedy.
Škola ponúka letný školský klub, otvorí sa, ak počet záujemcov
poplatok ako za ŠKD + strava.

prekročí počet 15, suma je základný

Počas školských prázdnin žiakov by škola rada realizovala opravy:
- zateplenie prechodu do traktu telocviční
- oprava parkiet v malej telocvični ( sú poškodené zatekaním zo strechy)
- nový protišmykový náter telocvične
,

- trakt C nové osvetlenie, resp. zníženie stropu a nové osvetlenie, ak budú finančné prostriedky, návrh na
úpravu rozpočtu je pripravený
- nutné je budovať skrinkovú zostavu vo fyzikálno-chemickej
izolácia, uzamknutie)

učebni, aby skrinky splňali požiadavky

(

Podľa ŠVP je nutné dovybaviť školu ešte jednou interaktívnou tabul'ou a dataprojektorom v telocvični.
Počet lavíc pre žiakov by mal byť dostatočný, nakoľko boli v predstihu zakúpené z ušetrených finančných
prostriedkov.
K bodu 3: Predseda RŠ pán Hupka, vzhľadom na to, že končí funkčné obdobie RŠ, poďakoval členov RŠ
za aktívnu prácu, vyslovil uznanie a poďakovanie pani riaditeľke i celému pedagogickému zboru školy.
Uznesenie:
1. Rada školy berie na vedomie
školských prázdnin.

o aktivitách

I

V Bratislave, 3.5.2017
Zapísala: Jana Rovenská
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