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Pripomíname :

Akcie v škole :

Milí rodičia, ak máte chuť a záujem niečo spraviť pre svoje deti a vytvoriť si náladu spojenú so sviatkami a 
s prežívaním ročných období, príďte si ušiť rôzne postavičky na stôl ročných období zajtra od 14. do 18. h.
Vprílohách si nájdete plagátiky s konkrétnejšími informáciami.
Po šití je pripravená prednáška : „Ako sláviť sviatky s deťmi“.                                                                   tm

V priestoroch školy sa opätovne uskutoční "Kurz spievania podľa metódy pani Werbeck". Kurzu sa 
môžu zúčastniť amatéri i skúsení speváci, učitelia, herci a iní - jednoducho tí, ktorí svoj hlas využívajú vo 
svojej profesii. Je tiež vhodný pre tých, ktorí majú pocit, že sú úplní "nespeváci" a želajú si to zmeniť.
Bližšie informácie o lektorovi a o pani Werbeck  (i jej speváckej metóde) nájdete v prílohe.
Ak máte vo svojom okolí známeho, blízkeho, ktorý rád spieva, alebo chce so spevom niečo robiť, povedzte 
mu o tomto kurze. Ďakujeme.                                                                                                                          wš

Vážení rodičia,
na blížiaci sa Vianočný bazár  14.12.2013 od 15. 00 hod.hľadáme predajcov vianočného tovaru (od 16.00) 
najmä z radov rodičov alebo rodinných príslušníkov. V prípade, že máte záujem o rezerváciu miesta, hláste 
sa, prosím, vopred na mail denisa.strunakova@gmail.com alebo na číslo 0903731450. Ďakujeme.

     4. ročník – organizátor vianočného bazáru

Finančná rada :
Dňa 27.11.2013 o 16.00 hod. sa uskutoční stretnutie Finančnej rady.

Rada rodičov :
Dňa 27.11.2013 o 17,00 hod. sa uskutoční stretnutie Rady rodičov.

Nové témy:
1. osvetlenie prístupového chodníka (navrhla Marcela Bednárová, 5. roč.)
2. Finančná rada - štatút + nové informácie (Sulík, Šašinka, Kolčák)
3. PR a overovanie - nové informácie (Činčurová)
5. Projekty - po ročnom embargu bol WŠ schválený prvý projekt :o) + súhrn informácií o ďalšom dianí. 
(Noščáková )

Prenos tém z 13.11.2013:
1. Doriešenie klubov - už máme spätnú väzbu od rodičov, že niektorí potrebujú nevyhnutne klub vo štvrtok + 
čo s deťmi čakajúcimi na krúžky a rodičov? - prebrať zo zástupcami školy

2. Účasť rodičov pri hodnotení kvality školy - dotazník + potreba novej ankety k vízii rozvoja školy. 
Kolégium sa zhodlo na týchto možnostiach a potrebujem zistiť, čo je prioritou pre rodičov: -(Činčurová)

a. Sústredíme sa prioritne na ZŠ: budeme ju zveľaďovať, rozširovať počet tried buď v našej budove alebo 
alokovanými triedami.

b. Vybudujeme druhý stupeň - strednú školu.

c. Rozšírime školu o materskú škôlku.

d. Zameriame sa na vzdelávanie učiteľov a rozšírenie myšlienok alternatívneho vzdelávania do spoločnosti.
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e. Rozšírime sa o špeciálnu pedagogiku

f. Vytvoríme živý priestor pre širšie aktivity kultúrne, komunitné, mimoškolské.

g. Zachováme si terajšiu podobu, len dobudujeme ateliér a dielne, ktoré sú nevyhnutnosťou, čím získame 2 
voľné priestory na delené hodiny a vlastný priestor    pre špeciálnu triedu.

3. Podnety a otázky rodičov 2. ročníka:

18.9. sme na RR okrem ineho preberali otaqzku postojov rodicov k pristavbe. Tuto temu som teda predstavil 
na rodicovskom stretnuti 7.10. v 2. rocniku.

Podnety resp. otázky rodicov:

a) Je plan pristavby k nahliadnutiu?
b) Ako sa bude riesit "pohyb deti po stavenisku"?
c) Je vramci pristavby mozne doriesit kuchynu tak, aby mohla varit obedy?
d) Nebolo by lacnejsie zohnat budovu inde?
e) Nebolo by dobre ku skole vratit aj skolku?

K poslednym dvom bodom (d, e) bola hned aj debata kedze suvisia: Cast rodicov vozi resp. 
bude vozit deti aj do skolky, skoly a gymnazia. Jedna lokacia pre vsetky by tymto ludom 
usetrila cas.

Na druhu stranu, ak sa uz teraz obyvatelia v susedstve stazuju na
dopravu, zvysenim poctu ziakov by sa to este zhorsilo.

4. Výdaj stravy:

zaznamenaná sťažnosť na výdaj obedov – veľkosť porcií (druhý stupeň dostáva menšie porcie ako prvý), v 
prípade, že je k obedu tyčinka a pod. deti si ju musia osobne vyžiadať, nedostávajú ju automaticky. - prebrať 
zo zástupcami školy

           Rada rodičov
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