
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze  

Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy J. 

G.Tajovského v Banskej Bystrici 

konanej dňa:  10.2. 2011 v priestoroch ZŠ JGT v BB 

Stretnutie otvoril Mgr. Milan Pápay, riaditeľ školy, ktorý prítomných privítal a vysvetlil cieľ 

dnešného stretnutia. Doc. Katarína Čižmárová, predseda OZ  predstavila OZ, jeho vznik , 

poslanie a vízie do budúcnosti. 

Mgr. Iveta Babjaková vysvetlila právne dôvody terajšej  existencie ZRPŠ, ktoré  koncom 

tohto školského roka zanikne  a výberu príspevku ZRPŠ. 

MVDr. Róbert Maňko vyslovil hlavné motto práce OZ: motivácia žiaka, učiteľa a rodiča ako 

pospolitosti , ktorá spoločne prežíva hodnoty vytvorené na pôde ZŠ.Ďalej prítomných 

oboznámil s cieľmi a činnosťou OZ zo Stanov OZ.  

Riaditeľ školy informoval prítomných o otvorení nových učební – učebňa AJ pre I. stupeň, 

ktorá už funguje a    28.2.o 15,00 hod. slávnostné otvorenie špec. učebne informačno-

komunikačných technológií s 15-timi PC a  s interaktívnou tabuľou za cca 12 000 €. 

Podpora propagácie 2% z dane : nielen zapojiť súčasných rodičov , ale aj vytvoriť letáčik 

s kresbou detí a prosbou o príspevok, ktorý sa roznesie po  Skubíne a Podlaviciach, zapojení  

darcovia by mohli dostať darček od detí z ZŠ- výroba v školskom klube 

PhDr. Miroslava Pitschmanová predstavila plány pedagogických pracovníkov v mimoškolskej 

aktivite  ZŠ do konca  školského roka 2010/ 2011- v máji majáles ZŠ a v polovici júna Deň 

rodiny . ZŠ vyhrala projekt Orange „ Slávne ženy v obdobiach vekov“ , ktorý sa uskutoční 

posledný májový piatok. Predstavila  vzdelávací projekt „ORAVA“  a  „Škola , ktorej to 

myslí „.    

Riaditeľ školy informoval o pripravovanej akcii „ Behajú celé Podlavice“,  akcii Osobnosť 

školského roka s rôznymi kategóriami : učiteľ, žiak,  rodič, obyvateľ Podlavíc... 

Návrh na znovuvytvorenie školského časopisu GAŠTANKO, bol všeobecne prijatý ako jedna 

z aktivít podporovaných OZ.  Členský preukaz OZ - vyrobia deti ZŠ 

Za členov výboru OZ Priatelia a rodičia Základnej školy J. G. tajovského v B. Bystrici boli na 

členskej schôdzi zvolení : 

Doc. Katarína Čižmárová- predseda OZ 

MVDr. Róbert Maňko- podpredseda OZ 

Elena Šúpolová – revízor 

Členovia:  p.Katarína Perašínová, PhDr. Miroslava  Pitschmanová, p.Vitáseková,p.Babjaková 

P. Mirka Pitschmanová pripraví   s deťmi letáky na propagáciu 2% dane, členské preukazy, 

p.Marianka  Dučová propagáciu na Facebooku OZ priatelia a rodičia ZS JGT v BB. 

V budúcnosti bude mať OZ záujem o prenájom priestorov od ZS na pôde ZS (vytvorí  stálu 

personálnu  službu a schránku na odkazy) 

Ďalšie stretnutie  členskej schôdze OZ bude po  zvolaní triednych ZRPŠ , na ktorých 

predsedovia triednych ZRPŠ spolu s členmi výboru  zaktivizujú rodičov na  podporu a 

členstvo v OZ. 

 

V Banskej Bystrici dňa 10.2. 2011    zapísala : Iveta Babjaková 


