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Mimoriadne rodičovské stretnutia s Finančnou radou: 

 

Milí rodičia, 

 

pozývame Vás na mimoriadne rodičovské stretnutia s Finančnou radou k otázkam, ktoré otvoril 

štrajk našich učiteľov. Na stretnutí Vás chceme informovať o financiách školy, odpovedať na Vaše 

otázky a s Vašou pomocou chceme hľadať najlepšie riešenia pre našu školu do budúcnosti. 

 

Stretntutia sa uskutočnia v jedálni školy v pondelok o 16.30 pre rodičov 5. - 8. (9.) ročníka 

a v utorok o 16.30 pre rodičov 1. - 4. ročníka. 

V utorok sme zabezpečili pre Vaše deti navštevujúce prvý stupeň predĺžený klub, aby ste mali 

možnosť zúčastniť sa celého rodičovského stretnutia  

 

Informačné podklady k stretnutiu Vám pošleme v osobitnom liste. 

 

Za Finančnú radu školy          XČ 

 

 

Témy RR 30. 3. 2016 o 16,30 hod. 

 

1. Návšteva Ministra v škole - informácie Jaro Mikulič 

2. Mimoriadne rodičovské - informácie Jaro Mikulič, Erich Šašinka 

3. Pozvanie poslankyne MČ Nové Mesto na RR ohľadom jazdenia v Mierovej kolónii (6. ročník) 

4. Iniciatíva mamičky 6. triedy otvoriť na škole bufet (6. ročník) 

5. Kompetencie v škole (6. ročník) 

6. Strava - zriaďovateľ, zmluvy, lístky, rozpis obedov ... Jaroslav Šípoš, Daniela Nitonová 

7. Organizácia - pracovná skupina 

- informácie spätný pohľad - Dagmar Sekelová 

- informácie k činnosti - Dagmar Sekelová, Martin Raček, Erich Šašinka 

8. Základné princípy waldorfskej organizácie podľa práve preloženej knihy: R. Steiner: Princíp 

slobody a slobodná škola. Je to kniha o organizácii waldorfskej školy - informácie Janka Pančíková, 

Martin Raček 

9. Stredná škola - ako sa vyvíja a kto sa tým zaoberá (Dagmar Sekelová) 

10. Čistota školy - info Jaroslav Šípoš 

11. Schválenie poslednej verzie Štatút RR 

12. Školská Rada - nový predseda Janka Pančíková 

13. Činnosť riaditeľa - zhodnotenie za 1/2 roka 

14. Databáza rodičov -  Info o aktuálnom zamestnaní 

           Rada rodičov 

 


