Zápisnica z riadneho zasadania členov
Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy J. G.Tajovského v Banskej Bystrici,
(ďalej tiež OZ)

Termín konania:

18.10.2017 o 16:30

Stretnutie otvorila PaedDr. Miroslava Pitschmannnová, ktorá prítomných privítala na prvom
stretnutí v školskom roku 2017/2018. Po poďakovaní odovzdala slovo p. Marošovi Longauerovi, ktorý
prítomných oboznámil s priebehom stretnutia, s plánovanými bodmi stretnutia, ako aj s časovým
harmonogramom stretnutia.Prítomní boli oboznámení s históriou OZ, ako aj s aktivitami, ktoré boli
realizované počas predchádzajúcich období. Rovnako boli informovaní o stave dokumentácie OZ.
Maroš Longauer na základe programu stretnutia informoval prítomných o potrebe voľby do
orgánov OZ v zmysle platných stanov OZ. Vyzval prítomných, aby predložili svojich kandidátov na
jednotlivé pozície potrebné pre chod OZ. Všetci prítomní sa zhodli na nominovaní jednotlivých členov
do orgánov OZ a jednohlasne odsúhlasili nasledovné zloženie členov výboru OZ:
Predseda OZ:

Maroš Longauer

Podpredseda OZ:

Richard Haring

Člen OZ:

PaedDr. Miroslava Pitschmannová,

Kontrolór OZ:

Ing. Viera Kelemenová

Ostatní prítomní prejavili záujem o spoluprácu s OZ a ponúkli v rámci svojich možností pomoc
a podporu aktivít OZ. Ďalšími členmi OZ sú: Mgr. Katarína Ruttkayová, Mgr. Mariana Dučová, Mgr.
Monika Mikušinec-Grmanová; Ing. Roman Mikušinec, Marian Snopko, Lenka Adamová, Monika
Jaroušková, Anna Fiľová, Silvia Hyžová, Dana Hlinková, Darina Štoffová, Pavlína Urvová, Katarína
Jánošiková
Následne PaedDr. Pitschmannová informovala prítomných o plánovaných aktivitách OZ na školský
rok 2017/2018. Jedná sa o nasledovné aktivity:
1. Oskariáda – v spolupráci so Žiackym parlamentom, prezentácia úspechov žiakov v školských
aj mimoškolských aktivitách pred širším plénom (žiaci, pedagógovia, rodičia), kde jednotliví
žiaci budú môcť prezentovať svoje úspechy vo vzdelávacom procese, ako aj úspechy
v športovej, či umeleckej oblasti. Túto myšlienku verejnej prezentácie a pozitívnej motivácie
podporili členovia OZ.
2. Deň rodiny – spoločné stretnutie rodín žiakov ZŠ s aktivitami zameranými na kultúrne
a športové aktivity pre deti s možnosťou zapojiť do aktivít celé rodiny. Forma športového
popoludnia so zameraním na posilnenie komunity rodičov ZŠ.
3. Netradičná zábava – 8.ročník netradičnej zábavy rodičov a priateľov ZŠ, ktorá sa bude konať
vo februári 2018. Podrobnosti budú k dispozícii na stránkach školy a na vývesných tabuliach
v Podlaviciach a Skubíne.

V diskusnej časti stretnutia dostali priestor prítomní na nápady, návrhy a zlepšenia. Väčšinou sa
týkali lepšej propagácie žiadateľa o 2% zo zaplatených daní. Medzi návrhmi boli:
-

-

Vložiť deťom do slovníčkov malý plagátik (formát A6) s informáciou o možnosti poukázať
tieto prostriedky na účet OZ. Túto formu informácie bude potrebné delegovať s dostatočným
časovým predstihom, aby potenciál príspevkov bol čo najvyšší.
Na web stránke školy s odkazom na OZ rozpísať čo najviac projektov, ktoré sa financovali
z rozpočtu OZ
Na web stránke aktualizovať formuláre pre možnosť poukázania 2% zo zaplatených daní

Zo stretnutia vyplynuli nasledujúce úlohy:
1. Registrácia OZ do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018
Zodpovedný:

Maroš Longauer

Forma:

registrácia v zmysle platnej legislatívy

Termín:

do 15.decembra 2017

2. Propagácia možnosti poukazovania 2% pre OZ
Zodpovení:

všetci členovia OZ

Forma:

propagácia na web stránke školy, letáčik v slovníčku žiaka, osobné
pripomenutie tejto možnosti na triednych rodičovských združeniach,
oslovenie potenciálnych prispievateľov individuálne

Termín:

celoročne, prízvuk v mesiacoch január – marec 2018

3. Oskariáda
Zodpovední:

PaedDr. Miroslava Pitschmannová a triedni učitelia

Forma:

popoludnie s prezentáciou úspechov žiakov

Termín:

apríl 2018

4. 8.netradičná zábava
Zodpovední:

Členovia OZ

Forma:

netradičná tanečná zábava vo fašiangovom období

Termín:

február 2018

V Banskej Bystrici 18.10.2017

zapísal Maroš Longauer

