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7. Pedagogická rada 
 
Vyhodnotenie úloh za marec :  

 

Úloha č. 1 trvá 

Úloha č. 2 trvá  

Úloha č. 3 splnená 

 
 

Úlohy na apríl a máj  
 

Úloha č.1:  

 

Nahláste mi prosím, ak žiak prestane navštevovať záujmový útvar z dôvodu odsťahovania 

sa žiaka zo školy. V  krúžku môžu byť aj detí z iných obcí, na tieto deti majú do konca 

apríla rozhodnúť o výške príspevku poslanci obcí  vo VZN. Ak žiak prestane navštevovať 

krúžok,  finančné prostriedky obce prestanú poskytovať. Do 21 júna treba uzavrieť 

triedne knihy. 

 

 

Úloha č.2:  

 

Na najbližšom zastupiteľstve, ktoré bude v júni sa bude otvárať VZN o určení výšky 

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Detva na rok 

2013. Súčasne sa bude prejednávať aj petícia, ktorú podpísalo 350 rodičov , ktorých 

deti navštevujú SCVČ a žiadajú rovnakú výšku dotácií z rozpočtu mesta na všetky deti, 

ktoré navštevujú centrum TREND a SCVČ. 

Prosíme vedúcich krúžkov , aby oslovili rodičov detí, ktoré navštevujú krúžky v SCVČ, 

aby prišli na MsZ a podporili tak záujmovú činnosť v Detve a nedovolili, aby zanikla. 

 

Úloha č.3:  

 

Prosím vedúcich, aby zodpovedne pristupovali k vedeniu záujmovej činnosti, nahlasovali 

zmeny a priebežne si zisťovali či deti majú záujem v ich krúžku pokračovať aj budúci 

školský rok, v ktorom môžu byť zapísané už len v jednom centre voľného času. 

Zdokladujú to čestným prehlásením k žiadosti.  

 

Úloha č.4:  

 

Obce dostali rozvrhy záujmovej činnosti s menami detí, názvami krúžkov, kde a kedy sa 

krúžok koná. 

 

Úloha č.5:  

 

Každý vedúci  má zoznam detí, ktoré sa do krúžku zapísali a bolo im vydané rozhodnutie. 

Dbajte na to, aby krúžok navštevovali a pri neúčasti sa informujte kde bolo. 
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Úloha č.6:  

 

Dotácie  na dieťa  sa znížili o 70% a bude ťažké prefinancovať krúžky, kde je malý 

počet detí, aby sa to finančne zvládlo zapojenosť v krúžku musí byť 15 detí. 

 

Úloha č.7:  

 

Prvý júnový týždeň, chceme pre deti z Podpoľania organizovať denné tábory na termálne 

kúpalisko na Dolnú Strehovú. Odchod by bol ráno o 9: 00 a príchod o 17:00. Cena za 

dopravu / dieťa 4€ bez poistenia. Vstupné je vybavené polovičné, ktoré by si deti hradili 

pri príchode na kúpalisko a stravu si môžu deti  kúpiť priamo v areáli, alebo im rodič 

stravu zabalí na celý deň + nápoje. V mesiaci máj rozdáme deťom prihlášky. 
 


