
 

RODIČOVSKA RADA 

NIEKTORÉ Z NAŠICH RÔZNORODÝCH PROJEKTOV 
 

1FCEDSB 
Každú stredu, niekedy aj v pondelok, hrajú spolu futbal otcovia detí z DSB, a tiež aj priatelia 
školy. Noví členovia sú srdečne vítaní, jednoducho sa príďte pozrieť o 18tej hodine do DSB na 
Palisády, v júni už na Bárdošovú! Hráme vždy vonku, keď nám to umožní počasie, pretože 
máme na ihrisku večerné osvetlenie, a tiež keďže telocvičňa je pre aktuálnu pandémiu tabu... 
 
ŠKOLSKÝ AUTOBUS 
Keďže nová škola v Bardošovej nám prinesie určité výzvy z hľadiska dopravy, rodičovská rada 
v súčasnosti pracuje na koncepte spoločných komunít pre cestovanie (školské autobusy), 
ktoré odvezú žiačky a žiakov DSB, ale aj zamestnancov DSB do školy pred začatím vyučovania 
a po skončení školy späť domov. O podmienkach a možnostiach Vás budeme informovať od 
februára 2022. Ak máte záujem pomôcť s týmto projektom, ste srdečne pozvaní. Prosím 
kontaktujte e-mailom radu rodičov. 

 
PRESŤAHOVANIE SA DO NOVEJ BUDOVY NA BÁRDOŠOVEJ 
Od apríla budeme určite potrebovať veľa pomocných rúk rodičov na pomoc pri sťahovaní sa 
do novej DSB. Budú potrebné talenty na „nosenie“, „balenie“, „skladanie“, ale aj 
„šoférovanie“. O fyzickú pohodu bude určite postarané, pretože to bude športové, 
vyčerpávajúce, ale zároveň aj zábavné. 
 
VÝLETY 
Keď nám to opäť situácia dovolí, opäť zorganizujeme niekoľko DSB výletných dní spojených s 
jedlom, grilovaním, množstvom zábavy a spoločenských stretnutí.  
 
PROBLÉMY RODIČOV 
Bez ohľadu na to, aké otázky, problémy, výzvy, priania, sťažnosti alebo návrhy máte: My, 
rada rodičov 2021/22, sme tu vždy pre vás a prezentujeme vaše obavy na príslušných 
výboroch alebo stretnutiach DSB s cieľom urobiť pre vás maximum. 
 
ŠKOLSKÉ AKCIE 
Aj tu platí: Ak to situácia opäť dovolí, rada rodičov, ale aj mnohí rodičia dobrovoľníci budeme 
tu v prospech DSB, a tiež v prospech rodičov na rôznych školských akciách (jesenný a letný 
festival, sväto martinský lampiónový sprievod, "májový tanec", promócie, ...) opäť pre Vás 
pre grilovanie, moderovanie, zábavu atď... 
 



RODIČOVSKÁ KAVIAREŇ / AJ ONLINE 
Raz do mesiaca sa rodičia podľa možnosti osobne, ale čoraz častejšie aj online stretávajú a 
diskutujú o „našich“ starostiach. Každý rodič DSB je srdečne pozvaný. O termínoch vás 
budeme informovať prostredníctvom DSB newslettra. 

 

 

 

 

 


