Zápisnica z Rady rodičov konanej dňa 17. 3. 2016
Prítomní:

Renáta Karácsonyová, riaditeľka školy
PhDr. Eva Žitná – zástupkyňa školy pre medzinárodné programy
RNDr. Alena Oravcová – zástupkyňa pre národný program
Zástupcovia rodičov – viď prezenčná listina

1. Obnova Ihriska
Financovanie – rodičia
•
•
•
•

200 darcov, 125 z toho absolventi, priemerná výška príspevku 169 Eur
Málo rodičov sa podieľa na financovaní – z 1200 žiakov odhadujeme príspevky od 80 rodičov!!
Rozbehnúť kampaň – na webovej stranke v novovytvorenej sekcii „Rodičia“ bude umiestnená
prezentácia, často kladené otázky, vizualizácia ihriska.
Zástupcovia tried boli požiadaní o kontrolu príspevkov v jednotlivých triedach ( mailom oznam
prispel som, dátum ).

Akcia „2 týždne ihriska“
•
•
•
•
•
•

Promo akcia na podporu fundraisingu, termín 21.3. – 1.4.
Vizuálny banner v strede vestibulu - ukazovateľ vyzbieraných príspevkov na hodnotu aktuálnej
sumy z webu, plagáty na vstupných dverách budovy školy.
V stredu 23.3 2016 – veľkonočné detské trhy - predaj koláčikov, veľkonočných dekorácií...).
Aktívnou účasťou na veľkonočných trhoch, či ako predávajúci alebo kupujúci môžu rodičia
prispieť na obnovu ihriska. Súčasne budú prebiehať Trhy bez bariér.
V triedach PYP SJ a PYP AJ triedni učitelia vložia do žiackych knižiek vytlačené info letáky (termín
úhrady, priemerná výška daru, nebudeme môcť stavať ak do 10.4. nebude dosť financií).
Podpora starších študentov cez sociálne siete.
Pedagogická podpora – škola počas 2 týždňov „žije ihriskom“( slohové cvičenia, diskusné skupiny,
výtvarná výchova, Klub detí, výstavky na chodbách .... )

•

2. Rôzne
•
•
•

•

Poďakovanie rodičom za podporu počas štrajku.
Prosba o podporu v riešení problému parkovania na školskom dvore. Tento problém nabral
alarmujúce rozmery. Rodičia tým, že vozia deti pred vchod, ohrozujú deti a poškodzujú dvor.
Na novom dvore sa parkovať tiež nebude. Rekonštruujeme ihrisko pre deti, nie parkovisko. Do
areálu školského dvora je vjazd autom zakázaný. Ak by sme chceli na novom dvore parkovaciu
časť, treba inštalovať odlučovač nečistôt, to by predstavovalo ďalšie investičné náklady (cca
20.000 Eur). Navyše – majiteľ pozemku to nepovolil.
Akcie , ktoré sa prebehli:
Maturitná skúška – externá časť – 15.-17.3.2016 ; Tréningové finálne skúšky IBD (4.3.-14.3.2016);
3 Lyžiarske kurzy

•

Veľkonočné prázdniny od 24.3.-29.3.2016

•

Tlačivá k poskytnutiu 2% z daní odvedených z príjmu fyz. a práv. osôb za minulý kalend. rok dali
sme žiakom; potrebujeme pomoc rodičov prostredníctvom 2% z daní (ide o peniaze, ktoré už
odovzdali štátu, tak ak ich cielene nechcú poskytnúť inam, nech ich poskytnú touto formou

svojim deťom; nie je to však náhrada za ročný príspevok na žiaka, na ktorom sa rodičia dohodli
na začiatku šk. roka).
•

PS – kritériá do 4G a 8G budú zverejnené 23.3.2016

•

6.4.2016 – Testovanie 9

•

6.4.2016 – prezentácie MYP projektov (personal project)

•

7.4.2016 - PS do päťročného bilingválneho programu – treba počítať s upraveným programom,
popr. riaditeľské voľno

•

Trištvrteročná klasifikácia – 11.4.2016- malá škola PYP, ZŠ, MG a MYP

•

Trištvrťročná klasifikácia – 18.4.2016- veľká škola

•

12.4.2016 - doplňovacie výberové konanie do preMYP

•

16.4.2016 – výberové konanie do IBD programu

•

Koncoročná klasifikačná porada - 4. IBD – 21.4.2016

•

28.4.-1.5.2016 – profesionálna výmena s IBD školou v Düsseldorfe – 6 MYP učiteľov

•

Výberové konanie do programov PYP bude 6.5.2016; riaditeľské voľno kvôli prebiehajúcemu
konaniu bude mať celý PYP1-5 AJ, SJ

•

9. a 12.5.2016 – PS do štvorročného a osemročného programu. V pondelok upravený rozvrh pre
časť školy, vo štvrtok – náhradný výchovno-vzdelávací program- celá škola (len PYP sa učí, beží
IBD MS)

•

19.5.2016 - Koncoročná klasifikačná porada - 4.B, 4.C, 5.A a oktáva

•

20.5.2016 – letná akadémia – VG

•

30.5.-2.6.2016 - Ústne maturitné skúšky

•

Koncoročné výlety a exkurzie – 24.6-28.6.2016-pomoc rodičov

