Zápisnica zo zasadnutia stálej komisie - I. stupňa Spojenej školy
de La Salle občianskeho združenia LASALLIAN
Dňa: 19.5.2015
Miesto: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Návrhy a podnety zástupcov rodičov tried Spojenej školy de
La Salle z rodičovských stretnutí konaných dňa 5.5. 2015
2. Informácie vedenia školy pre rodičov o pripravovaných
aktivitách školy a problémoch
Školská jedáleň
Zo strany rodičov:
- opakujúca sa hrubosť zo strany personálu v školskej jedálni smerom
k deťom
Pán riaditeľ už o týchto problémoch vedel, absolvoval pohovor s pani
kuchárkou, v prípade, že sa bude takéto správanie opakovať, budú vyvodené
dôsledky
- sťažnosti detí na to, že jedlo býva veľmi často studené a porcie malé,
jedlo je presolené a prekorenené /hlavne polievky/
Pán riaditeľ prisľúbil, že pohovorí s dodávateľom, príp. sa odstránia soľničky
a koreničky zo stolov, porcie sú vyhovujúce podľa tabuliek a v neskoršom čase
je možné, že jedlo už nie je horúce
- jedálny lístok nie je na webovej stránke v aktuálnom čase
Dôjde k náprave, aktuálny jedálny lístok bude na stránke od pondelka.
Prebehla diskusia na tému viacerých jedál na výber. Riešenie by mohol priniesť
elektronický dochádzkový systém v najbližších rokoch.
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Vchod do gymnázia
- rodičia sa niekedy nevedia dostať do budovy gymnázia, keď chcú
vyzdvihnúť deti zo ZUŠ
Po 16. hod musia byť dvere do budovy gymnázia zamknuté a záležitosti
okolo krúžkov je treba si dohodnúť s vyučujúcimi v ZUŠ.
Vchod do ZŠ a okolie
- obava zo strany rodičov /deti samé behajú na toalety a po svoje veci do
budovy školy z dvora/, blízkosť brány, niekedy prázdna vrátnica, rodičia
by uvítali osobu, ktorá by stabilne dozerala na pohyb pri dverách,
prípadne nejaký spôsob uzavretia vchodu
Prebehla dlhá diskusia o zamknutí či nezamknutí školy, výhody i nevýhody
takejto situácie. Jednou z možností obmedzenia pohybu detí v okolí
brány/hlavného vstupu/ by bola možnosť navštevovať toalety v jedálni počas
aktivít na školskom dvore. Pán riaditeľ nevylúčil takúto možnosť. Zároveň
rodičov uistil, že vrátnica je od 7. 00 hod do 15.30 hod. obsadená, striedajú sa tu
zamestnanci. Deti sa vracajú z dvora najneskôr o 15.30 hod. Diskutovalo sa aj
o elektrickom zvončeku.
- rodičia vyjadrili požiadavku, aby sa vedenie školy skúsilo obrátiť na
prislúchajúce úrady, aby bola na ulici pred školou osadená dopravná
značka: A13 Pozor, deti prípadne iná značku, ktorá by zvýšila
bezpečnosť pred školou pre naše deti, ďalej značku ku zníženiu rýchlosti
alebo „retardér“
Dohodli sme sa, že pani Jonásová vypracuje petíciu, ktorú dáme k podpisu
rodičom na vrátnicu školu a s touto sa obrátime priamo na vedenie obce.
Diskusia bola aj o tom, že mestskí policajti a pracovníci na aktivačných prácach
by mohli v čase ranného príchodu detí do školy stáť poblíž školy, na oboch
stranách cesty a pomáhať tak k bezpečnosti detí v rannej špičke. Takýto návrh
by tiež mohol ísť priamo na vedenie obce.
Čierny povrch ihriska
- niektorí rodičia navrhli, aby skúsilo vedenie školy získať cenovú ponuku
na zmenu povrchu na ihrisku, následne by mohla prebehnúť diskusia
o sponzorstve a podobne
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Cenová ponuka na nový povrch ihriska bola zadaná vo februári, viacúčelová
umelá tráva: cca 11.300 eur a umelý povrch, ktorí aj rodičia preferujú: 14.500
eur.
Ostatné pripomienky
- prašné plochy na školskom dvore
Počas letných prázdnin sa zaplnia zámkovou dlažbou.
- „dobrovoľné príspevky“ od žiakov, snaha o zjednotenie sumy
a povinnosti či dobrovoľnosti
Je to na zváženie a možností zo strany vedenia.
Záležitosti zo strany školy
Lasalliansky deň: 13. jún, od 9. hod do približne 15.hod. Vystúpenia začínajú
okolo 12.hod, hľadajú sa 4 dobrovoľníčky- mamy alebo otcovia ku stanovištiam.
Rodičia s deťmi by mohli prispieť koláčom alebo inou dobrotou z vlastnej
kuchyne. Tieto si ostatní môžu zakúpiť a peniaze takto získané pôjdu na
charitatívne účely. Zároveň by to mohla byť vhodná príležitosť na zlepšenie
situácie v školskej knižnici, ktorá sa postupne buduje. V prípade, že rodičia
majú knihy, ktoré sú vhodné /povinné čítanie, beletria, náučná literatúra/ do
knižnice a nie sú zastarané a neaktuálne a sú ochotní, mohli by ich venovať do
knižnice práve v tento deň. Knihy samozrejme budú prijímané kedykoľvek
počas tohto i ďalších školských rokov.
Keďže deti budú dostávať balíčky, chcelo by vedenie požiadať rodičov o drobné
darčeky, napr. i firemné predmety do týchto balíčkov. Balíčkov bude približne
150.
Organizáciu má na starosti pani Ferencová a pán Babík. V prípade akýchkoľvek
informácií ohľadom organizácie alebo ponuky pomoci či sponzorského je treba
kontaktovať pani Ferencovú: ferencova@mfl.sk
Príspevky zo strany školy: škola prispeje dvom žiakom zo 4. B na poplatok za
ŠvP.
Knihy: triedne učiteľky dostanú 50 eur na nákup kníh pre žiakov vo svojich
triedach ku koncu školského roka.
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Investícia: škola investuje cca 2500 eur do notebookov na celom prvom stupni.
Varovanie: treba si dávať pozor na svoje veci aj hudobné nástroje na chodbách,
jedna gitara bola odcudzená z vrchu skrinky /odporučenie: brať si nástroje do
tried/
Kamery: problém bezpečnostných kamier je v procese riešenia
19.5.2015

Zapísala: Mária Veleg
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