Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady RZ pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
zo dňa 25.02.2019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1) Otvorenie RRZ a privítanie.
2) Informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok šk.r. 2018/19.
3) Zhodnotenie varenia Vianočného punču.
4) Schválenie zálohy do pokladne na 2. polrok šk. roka 2018/19.
5) Diskusia a záver.
K bodu 1):
Zasadnutie RRZ otvorila predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková, ktorá privítala prítomných rodičov a
p. riaditeľku PaedDr. Janku Prisažnú.
K bodu 2):
Pani riaditeľka PaedDr. Janka Prisažná v krátkosti informovala prítomných rodičov o školských
výsledkoch za 1. polrok školského roku 2018/2019.
Za 1. polrok šk.roku bolo udelených 128 pochvál triednym učiteľom, 14 pochvál riaditeľom školy a boli
udelené 2 pokarhania riaditeľom školy.
Škola pracuje na novom projekte inkluzívného tímu, tak aby mohli mať deti so špeciálno-pedagogickými
potrebami od septembra 2019 k dispozícií aj školského psychológa.
21.11.2018 sa uskutočnilo Externé testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ (Mat. a SJL) a naša škola dosiahla vo
výsledkoch nadpriemer SR.
Zápis na ZŠ Pieninská sa uskutoční 2.4.2018.
Správanie žiakov sa drží v norme a prípadné problémy sú riešené okamžite.
Pani riaditeľka upozornila rodičov na vzrastajúci problém nepovoleného používania mobilných telefónov
v budove školy.
Mobilné zariadenia musia byť v budove školy vypnuté. Fotenie, natáčanie a následné zverejňovanie
takýchto materiálov nie je povolené a môže mať trestno-právnu dohru (GDPR).
Pretrvávajúcimi problémami v oblasti správania preto zostávajú:
1.oneskorené príchody na vyučovanie
2.dodržiavanie kódexu obliekania
3.neoprávnené používanie mobilných telefónov
Akékoľvek porušovanie školského poriadku bude sankcionované.
V školskej jedálni budú ešte tento školský rok zavedené čipové stravovacie karty (máj/jún). Rodičia
budú včas informovaní vedením školy o zmenách ohľadne stravovania.
K bodu 3):
Výťažok z predaja punču vyzbieraný počas Vianočnej akadémie informácia -z dôvodu ochorenia p.Krajči
Konzelmanovej bol tento bod presunutý na najbližšie zasadnutie RRZ.
K bodu 4):
Výška zálohy 2.000,- pre II polrok bola schválená súčasne so zálohou n I. polrok zasadnutím RRZ dňa
23.10.2018, vyúčtovanie zálohy bude na najbližšom zasadnutí RRZ ( z dôvodu ochorenia p. Krajči
Konzelmanovej).
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K bodu 5):
Pani riaditeľka PaedDr. Janka Prisažná informovala RRZ o návšteve pána poslanca Ing. Majlinga a pána
Ing. Valenta (ZAaRES) a o ich prísľube pomoci pri úprave zelene v areáli školy. Ide o vyčistenie
prerastajúcich kríkov a poškodených stromov v okolí oplotenia a v areáli „bunkra“. Práce by mali byť
ukončené do konca marca.
Brigáda na vyčistenie areálu školy, sa uskutoční v dňoch 29.4.-30.4. od 16:00, je potrebné vyzvať
rodičov na účasť. Škola poskytne náradie a materiál na natieranie plota, treba si doniesť rukavice a ak je
možné aj vlastné náradie.
V rámci brigády sa bude upravovať doskočisko, natierať vonkajšie oplotenie a lakovať drevo na lavičky.
Z prostriedkov RRZ sa zakúpi materiál na natieranie dreva lavičiek, drevo zabezpečila škola.
Pani riaditeľka informovala RRZ o pokračujúcej spolupráci so ZŠ v Dabaši (Maďarsko). Naše deti
dostali pozvánku na návštevu Dabaša a na ubytovanie v rodinách žiakov ZŠ. Pobyt by sa mal uskutočniť
v septembri 2019. Výmenného pobytu sa môže zúčastniť maximálne 40 detí, podmienkou bude
recipročné ubytovanie detí z Dabaša v danom školskom roku.
Informácie o darovaní 2% z daní Občianskemu združeniu pri ZŠ Pieninská sa nachádzajú na stránke
školy https://zspieninskabb.edupage.org/text3/. Vyzbierané peňažné prostriedky budú použité na
dokúpenie nových tabúľ na 2.stupni ZŠ. Je potrebné informovať rodičov.
Na záver zasadnutia predsedníčka RRZ, p. Bravčoková, poďakovala prítomným za účasť.
Banská Bystrica, 25.02.2019

Zapísala: Zuzana Koišová

Overila: Mária Bravčoková
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