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3. Pedagogická porada 
 
Vyhodnotenie úloh za október:  

Úloha č.1  

Nebola splnená do stanoveného termínu. Prosím vedúcich, aby dodržiavali termíny 

odovzdania triednych kníh.  

Úloha č.2,3,4 z októbra trvá (zábery z akcií a krúžkovej činnosti ... )  

Úlohy č.5 a č.6 boli splnené.  

Chcem poďakovať všetkým,ktorí sa zapojili do projektu červené stužky- športové 

aktivity, postery, výrobou výrobkov, testy o AIDS, besedy s misionárom, 

obchodovanie s ľuďmi. 

 

December 
Úloha č.1  

Záujmová činnosť a  aktivity za  jednotlivé krúžky podľa mesačného plánu vedúcich 

ZÚ na december / poslať pár viet o aktivite + foto, prípadne ak ste sa zapojili do 

nejakého projektu / 

Z: vedúci ZÚ 

 

Úloha č.2 

Triedne knihy sa nebudú odovzdávať, ale mi len SMS , telefonicky, alebo e- mailom 

nahlásite počet hodín za Váš krúžok v mesiaci december. 

Bola by som rada, keby ste mi počty hodín nahlásili aj spoločne za  

S.Lazy p. Kulichová, Vígľaš p. Nociarová a Výbošťoková, za Krivec p. Šufliarska , 

Korytárky p. Stančíková, Lučenec p. Bahleda, J.J. Thurzu p. Chamutiová a ostatní 

SMS, alebo e- mailom. Veľmi by som Vám bola vďačná. 

Z: vedúci ZÚ 

 

Úloha č. 3 

V dohode o pracovnej činnosti bolo dohodnuté 60 hodín / krúžok na šk. rok a 

mesačne 8- 10 hodín. Chcem Vás poprosiť za dodržanie tohto limitu, na navýšenie  a 

zaplatenie nad rámec 8 /mesiac nie sú financie. Ak by zostali financie na konci škol. 

roka môžu sa zohľadniť vedúci, ktorí vykazovali najviac aktivít s deťmi, ktoré boli 

zverejnené aj na web. stránke SCVČ 

 

Úloha č. 4  

V Detve prebieha petícia za spravodlivé a nediskriminačné financovanie záujmovej 

činnosti v SCVČ. Prosíme o vašu podporu petície, podporu Vašich známych, rodičov 

našich detí, ktorým záleží na záujmovej činnosti detí, aby nedopustili likvidáciu 

SCVČ a podporili, aby dotácia na jedného žiaka zostala na úrovni výšky z roku 2012 

aj v roku 2013. 
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Ďakujem všetkým za čas, ktorý venovali deťom. 

Úloha č. 5 

Prosím vedúcich záujmových útvarov, aby si skontrolovali priložený zoznam detí v 

triednej knihe podľa zapísaných detí k 15.9.2012, ktorý dostali s TK a zistili si 

trvalý pobyt detí, pretože financovanie na detí od 1.1.2013 ide z obcí, kde má dieťa 

trvalý pobyt a kontrolóri z obcí majú právo si prísť podľa rozvrhu krúžku, ktorý je 

zverejnený na web. stránke SCVČ jeho účasť skontrolovať. V prípade, že dieťa 

absentuje podľa zápisov v TK môže obec zrušiť jeho financovanie a to môže ohroziť 

existenciu krúžku. Ak žiak prestúpil do iného krúžku, treba, aby v TK si ho vyučujúci 

odhlásil k dátumu prestupu a do krúžku, ktorý bude navštevovať si zaznačil dátum 

jeho vstupu. 

 

Úloha č. 6  

Dňa 11.12.2013 o 13:00 sa koná MsZ v Detve, kde sa bude schvaľovať VZN mesta 

Detva o určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Detva pre rok 2013 a bude predložená aj petícia za spravodlivé a 

nediskriminačné financovanie záujmovej činnosti v SCVČ.  

Príďte a dozviete sa ako mestskí poslanci podporujú záujmovú činnosť v Detve. 

Ďakujeme 

 

 

 
 
 

Nech sú pre Vás vianočné sviatky príjemným zastavením, aby ste 

načerpali veľa radosti do života a silu prekonať všetky prekážky, 

ktoré Vám nastávajúci rok prinesie do cesty. Krásne vianočné 

sviatky a šťastný Nový rok všetkým kolegom, priateľom a známym 

praje kolektív SCVČ. 
 
 


