Zápisnica zo zhromaždenia delegátov OZ Vincentínum
konaného dňa 19. 11. 2018
Prítomní:




pani riaditeľka Mgr. Andrea Janočková
Predseda OZ Peter Bílik
Delegáti podpísaní v prezenčnej listine

Zapisovateľka: Michaela Valentová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh rozpočtu na tento školský rok
Hlasovanie o výdavkoch
Rôzne
Záver

1. Predseda OZ, pán Peter Bílik prítomných privítal delegátov, potom nasledovala modlitba.
2. Predseda OZ predstavil delegátom návrh rozpočtu na školský rok 2018/2019. Projekt
revitalizácie detského ihriska sa zatiaľ neuskutoční. Plánované peniaze sa teda budú môcť
použiť na iný účel. 2/3 členov už zaplatili členské, očakávame ešte ďalšie platby do konca
mesiaca.
Pani riaditeľka Mgr. Andrea Janočková navrhuje finančné prostriedky použiť na prekryté
pieskovisko a doskočisko, šatne so sprchami, výmenu osvetlenia v malej budove.
Škola nemá vhodnú príjazdovú komunikáciu, hľadá riešenie a prosí rodičov o pomoc, najmä
pri komunikácii s Miestnym úradom, resp. Magistrátom.
V máji, resp. júni 2019 bude škola oslavovať 25. výročie. Škola plánuje vytvoriť kalendáre
alebo iný reklamný kalendár a takisto hľadá rodičov, ktorí by jej s tlačou pomohli.
Predseda OZ predstavil návrh na nové logo školy, ktoré by sme predstavili pri tejto
príležitosti.
Padol návrh zo strany delegátov na nákup mobilného pódia
Pani riaditeľka delegátov informovala o zapojení sa súťažných projektov Renovabis
a Ekopolis. Tito prostriedky plánuje škola využiť na renováciu školskej kaplnky.
3. Schvaľovanie výdavkov. Delegáti jednohlasne odhlasovali zahrnúť do rozpočtu projekty na
prekryté pieskovisko a doskočisko, šatne so sprchami a výmenu osvetlenia v malej budove.
Projekt zaobstarania mobilného pódia nezískal podporu, delegáti odporučili využívať za

týmto účelom službu prenájmu. Pani riaditeľka bola požiadaná o vypracovanie predbežných
nákladov na ich realizáciu, v termíne do najbližšieho stretnutia ZD.
4. Rôzne
- Niektoré triedy, napr. 5.C nemajú dataprojektor, nevyčerpané prostriedky z tohto roka na
nákup techniky budú teda použité na nákup ďalších dataprojektorov.
- Delegáti navrhli inštaláciu zásobníkov mydla a utierok do tried
- Rodičia sa zaujímali o snahu školy získať triedy osemročného a štvorročného gymnázia
5. Záver
Predseda OZ poďakoval delegátom a pani riaditeľke za účasť.

V Bratislave
19.11.2018

Michaela Valentová

