Rodičovské združenie
pri SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice
šk. rok 2017/2018
Výkonný výbor
Predseda Rady rodičov: Bc. Pašková Beáta, III.C
Hospodárka Rady rodičov: Kubovičová Silvia,
Podpredseda Rady rodičov: Michníková Soňa
Rodičovský príspevok:
I. ročníky - 35,-€/žiak
II. – IV. ročníky - 25,- €/ žiak
Súrodenci 1. žiak celá čiastka, 2. súrodenec – 50 % z rodičovského príspevku
Rada rodičov, výkonný výbor a rodičovský príspevok boli jednohlasne odhlasované na
stretnutí Rodičovského združenia pri SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice dňa
13. 09. 2017
Plán práce Rodičovského združenia šk.rok 20017/2018 pri SOŠ Pod amfiteátrom 7,
Levice
Plenárne zasadnutie Rady rodičov 1x ročne (september 2017)
– prezencia
- predstavenie členov pedagogického zboru
– informácia o škole
- stravovanie v školskej jedálni
– informácia o čerpaní finančných prostriedkov v šk. roku 2016/2017
– návrh rozpočtu na šk. rok 2017/2018
– voľba členov Rady rodičov
Triedne schôdzky (3x ročne – september 2017, november 2017, apríl 2018
- oboznámenie so školským poriadkom
- informácia o prospechu a dochádzke, výchovné problémy
- končiace ročníky – informácia o maturitných skúškach, záverečných skúškach
- informácie o práci a aktivitách školy
- informácie o čerpaní finančných prostriedkov

V priebehu školského roka aktívna spolupráca so SOŠ Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
RZ V priebehu školského roka:
- aktívne spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a
vzdelávaní žiakov školy,
- zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a
vzdelávania žiakov,
- prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými
pracovníkmi školy,. rešpektuje právnu subjektivitu školy
- v spolupráci s vedením školy rieši vzniknuté a nepredvídané situácie,
- v prípade potreby zvoláva mimoriadne zasadnutia triednych schôdzok.
Rada rodičov
Trieda

Priezvisko

I.A
I.B
I.C
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.B

p. Chabadová
p. Kandráčová
p. Gábriš
p. Mrázková
p. Virágová
p.Sulinová
p. Brunclíková
p. Pašková
p.Véghová

Štatút rodičovského združenia pri SOŠ, Pod amfiteátrom, 934 01
od 23. 09. 2015.

Levice je v platnosti

