Zápisnica zo zasadnutia stálej komisie - I. stupňa ZŠ Spojenej školy de La Salle
občianskeho združenia LASALLIAN
Dňa: 9.5.2016
Miesto: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1
1. Otvorenie zasadnutia, zasadnutie viedla pani Jana Ferencová.
2. Privítanie.
3. P. riaditeľ Chaciński - zhodnotenie Benefičného stretnutia 2016 - spokojnosť.
Výnos zo stretnutia a využitie týchto prostriedkov bude oznámené na webstránke
školy.
4. P. riaditeľ Chaciński - časový harmonogram na koniec šk. roku 2015/16:
apríl - prijímacie pohovory na 8-ročné aj 4-ročné gymnáziá, veľký počet prihlásených
máj - maturity
18.6. - Lasalliansky Fest
24.6. – 26.6 - školské výlety
27.6. - klasifikačná porada
29.6. o 9,00 hod. - slávnostná sv. omša k ukončeniu šk. r.
30.6. ukončenie šk. r. - vysvedčenia
Cez prázdniny: opravy, maľovky, čistenie, riešenie zatienenia šk. dvora medzi ZŠ a
jedálňou (časť sumy na toto sa pokrýva z rodičovských príspevkov).
Škole sa podarilo získať domček s 2-izbovým bytom na šk. dvore. Čaká sa na
schválenie od arcibiskupského úradu ohľadne odkúpenia. Potom bude nasledovať
generálna oprava. Ešte nie je stanovená budúca funkcia domčeku (dá sa vnútorne
prepojiť s budovou ZŠ).
5. Zástupcovia tried prerokovali výnos príspevkov rodičov v školskom roku
2015/2016. Aby sa zvýšil príjem od rodičov, budú zástupcovia tried mailom
kontaktovať všetkých rodičov z danej triedy a pripomenú im úhradu rodičovského
príspevku pre tento školský rok.
Komisia prerokovala niekoľko návrhov - nastaviť systém platieb rodičovského
príspevku tak, aby bola výnosnosť čo najvyššia. Tieto návrhy budú prezentované
zástupcami komisie (p. Ferencová a p. Veleg) na najbližšom zasadnutí predsedníctva
OZ Lasallian.
Členovia komisie súhlasia so zmenou aktuálneho systému platieb rodičovského
príspevku.
6. K 1. stretnutiu stálej komisie v šk. r. 2016/17 - malo by byť ešte pred 1. triednym
aktívom. Rodičom prvákov budú referovať triedni učitelia (nakoľko ešte v tom čase
nebudú mať zvolených triednych zástupcov).
Zástupcovia tried majú zreferovať všetkým rodičom, ako sa využívajú ich peniaze z
rodičovského príspevku, aby ich povzbudili k platbe tohto príspevku.

7. Počas Lasallianskeho Festu - súťaže k MDD od 9. do 11. hod. - na starosť rodičia:
pán Marioth, pani Paleníková, Miklošová, Krutilová a Červenková. Koordinátorom
aktivít je p. Ferencová.
Niektorí rodičia sľúbili zohnať drobné vecné ceny do balíčkov pre deti v počte 120 ks.
Odovzdajú ich p. Ferencovej, ktorá pripraví balíčky i súťažné kartičky.
8. P. riaditeľ Chaciński požiadal o finančný príspevok na knižné dary žiakom ku
koncu šk. roka - cc a 50 eur na triedu.
Hlasovanie - príspevok schválený za 1 komisiu.
Rôzne – podnety rodičov:
9. Opakované premnoženie vší v škole
Informácie podal p. zástupkyňa Baračková:
Ráno prezrieť deťom vlasy a ak nájde, jeho povinnosťou je bezodkladne upovedomiť
rodičov, zabezpečiť izoláciu dieťaťa a rodič musí bezodkladne vyzdvihnúť dieťa zo
školy, alebo zabezpečiť jeho odchod domov.
10. WC v jedálni - označiť dámske a pánske, doplniť mydlo a toaletný papier. P.
riaditeľ Chaciński – potvrdil, že škola zabezpečí označenie a mydlo a papier sú
doplnené.
11. Sťažnosti na kvalitu (studené), chuť (príliš slané, korenené) a množstvo jedla,
čistotu riadov v šk. jedálni, prístup p. kuchárok k deťom.
Opatrenie: zabezpečiť zo strany rodičov náhodné kontroly. P. riaditeľ Chaciński
súhlasil - rodičia (zástupcovia tried - členovia 1. komisie OZ Lasallian) môžu prísť
kedykoľvek za p. riaditeľom a ísť skontrolovať jedlo (kvalitu, množstvo, chuť) i
prostredie šk. jedálne. Rodič (zástupca triedy a člen 1 komisie OZ Lasallian), ktorý
takúto kontrolu urobí, spíše o tom krátku správu a informuje o tom ostatných členov
komisie.
12. OLO olympiáda - prebieha počas celého šk. roka, pri vjazde do areálu školy sú
kontajnery na papier - škola má z toho zisk pár centov.
13. Rodičia nestíhajú príchod na triedny aktív na 16,00 hodinu - takýto rodičia môžu
dostať info aj mailom, prípadne sa môžu zúčastniť konzultácií s triednym učiteľom
každý utorok.
14. Chlapčenské WC na ZŠ - zápach. Rodičia majú upozorniť svojich synov, aby
vykonávali svoje potreby len tam, kam treba. Učiteľka, ktorá má službu na chodbe to
nestíha kontrolovať. Deti chodia na WC aj z dvora počas ŠKD alebo počas vyuč.
hodiny. Akékoľvek nápady/návrhy na zlepšenie k tomuto sú vítané.
15. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť a ochotu spolupracovať
a pomáhať Združeniu a škole zástupca komisie 1. p. Ferencová.
Prílohy:
Príloha 1 – Prezenčná listina zasadnutia komisie 1 z dňa 9.5.2016

V Bratislave 9.5.2016 Zapísala: Andrea Červenková

