Stretnutie Stálej komisie 2
rodičovské združenie Lassalian, 9.12.2014
Návrhy zo strany vedenia školy:
1. Benefičné stretnutie:
o termín 18.4.2015,
o 1. komisia navrhla Nemecký kultúrny dom rovnako ako v minulom roku, 2. komisia
podporuje tento návrh.
o p. Joniaková, p. Rajnohová sa ponúkli pomôcť pri organizácii, p. Janka Ferencová
prebrala organizáciu akcie (mailový kontakt pre rodičov, ktorí chcú pomôcť pri
organizácii: ferencova@mfl.sk)
o Je potrebné hľadať ceny do tomboly zo strany rodičov – ktokoľvek vie niečo
ponúknuť, môže kontaktovať p. Ferencovú
2. Deň deti:
o termín 16.5.2015
o Očakáva sa hlavne pomoc rodičov z Komisie 1, keďže ide o program pre deti prvého
stupňa.
o Odmeny pre deti (pera, hrnčeky, drobnosti a iné), ktoré vedia zohnať rodičia, sú
vítané.
3. Termíny v školskom roku:
1. Prosíme rodičov, aby oznámili zmeny v adresách, e-mailoch triednym učiteľom.
2. Termíny prázdnin :
 Vianočné prázdniny - 22.12.2014 – 07.01.2015, vyučovanie sa začína 08.01.2015
(štvrtok)
 Polročné prázdniny - 02.02.2015, vyučovanie sa začína 03.02.2015 (utorok)
 Jarné prázdniny - 02.03. – 06.03.2015, vyučovanie sa začína 09.03.2015 (pondelok)
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Vianočná akadémia pre rodičov sa uskutoční dňa 17.12. 2014 o 16:00 vo veľkej
telocvični.
Charitatívna zbierka počas adventu sa uskutoční do 19.12.2014 (bude možné priniesť
potraviny a drogériu, koše budú pripravené vo vestibule školy).
Duchovná obnova pre žiakov I. stupňa ZŠ sa uskutoční dňa 09.12.2014 a pre žiakov
II.stupňa ZŠ a gymnázia dňa 11.12.2014. Duchovná obnova sa skončí o 12:30 hod. (ŠKD
bude fungovať v bežnom režime.)
Adventné dielne sa uskutočnia dňa 13.12.2014 od 14:30 do 17:00 hod. v budove
gymnázia na prvom poschodí.
Deň otvorených dverí na I. stupni ZŠ a gymnáziu sa uskutoční dňa 29.01. 2015.
Lyžiarsky kurz (Chopok – Jasná, Hotel Lomnistá) pre gymnázium a II. stupeň ZŠ sa bude
konať od 25.01. do 30.01. 2015. (Informácie a záväzné prihlášky sú u br. Mateja.)
Lyžiarsky tábor v Ždiari sa bude konať v termíne od 28.02. – 07.03. 2015.
Termín písomných maturít: 17.-20.03.2015
Termín Monitoru T9: 15.04.2015
Ďalší termín triednych aktívov je 05.05.2015.
Pripomíname rodičom, že školské sv. omše sa konajú v stredy o 7:15 hod. v dolnom
kostole.
Projekt ovocie školám pokračuje ďalej.
Klasifikačná porada za I. polrok sa koná dňa 27.01.2015.

16. Pripomíname, že rodičovské príspevky je možné posielať na účet 5062123156/0900

alebo odovzdať v hotovosti triednym učiteľom.
17. Dňa 18.12.2014 bude na celej škole z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie na
päť vyučovacích hodín (I. stupeň ZŠ končí po 4 vyuč. hodine). Prosíme rodičov, aby si
v tento deň vybrali svoje deti z ŠKD do 15:00 hod. ak je to možné.
18. Dňa 19.12.2014. sa budú vyučovať prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, cez 3. a 4.
vyučovaciu hodinu sa budú konať triedne vianočné posedenia. V tento deň sa obedy
v školskej jedálni nevydávajú!!!

Návrhy zo strany rodičov:
1. Forma rodičovských združení
o Prediskutovali sme návrhy organizácie konzultácií, keďže aktuálne prebiehajú
konzultácie poväčšine neriadene a neusporiadane a rodičia strávia veľmi veľa času
čakaním na jednotlivých učiteľov – k tejto téme sa vrátime na predsedníctve v januári
2015 a navrhneme konkrétne riešenie.
2. Kamerový systém
o M. Bača informoval o zaslaní listov v mene združenia a školy na Mestskú políciu,
starostu Rače a primátora BA s požiadavkou na osadenie kamier v okolí školy na
monitoring priestoru (požiadavka p. Radošovského) v rámci mestského kamerového
systému. Odpoveď sme dostali zatiaľ iba z Mestskej polície, ktorá sa vyjadrila, že
nemajú kompetenciu rozhodovať o osadení kamier, že to ale vykonajú na základe
rozhodnutia poslancov MČ Rača, resp. mestských poslancov.
o Počkáme do januára, kým prebehne výmena poslancov a primátora a budeme sa
dožadovať riešenia.
3. Konverzačné jazykové kurzy
o M. Bača otvoril tému organizovania konverzačných jazykových kurzov (nemčina,
angličtina) pre deti v poobedných hodinách v priestoroch školy, ktoré by boli
realizované vybranou jazykovou školou
o P. Riaditeľ súhlasil s tým, aby sa pripravil konkrétny návrh, ktorý by bol prejednaný
na Predsedníctve
4. Komunikácia na všetkých rodičov
o Zápisnica zo stretnutí komisií s vedením školy by sa mala posielať na všetkých
rodičov príslušných tried. Keďže zástupcovia tried nemajú k dispozícii e-mailové dresy
všetkých rodičov zo svojich tried a škola im tieto adresy nemôže poskytnúť, dohodli
sme sa s vedením školy, že zápisnicu pošleme vedeniu školy a škola ju rozpošle
príslušným rodičom cez elektronickú žiacku knižku.
účasť na stretnutí: 7 zástupcov rodičov, za vedenie školy: p. riaditeľ J. Chacinski, p. E. Baračková, p. M.
Forisch
Zapísal: Michal Bača (zástupca za Kvartu, predseda rodičovského združenia Lassalian)
V Bratislave, 9.12.2014

