Zapis zo stretnutia Predsednictva OZ Lasallian 23.10.2018
Prítomných členov predsedníctva privítal predseda OZ Lasallian p. Michal Bača.
Program zasadnutia sa riadil podľa nasledovných bodov:

1. GDPR
p. Janka Ferencova bola poverená pripraviť návrh riešenia k GDPR, túto agendu aj dopracuje.

2. Stravovacia komisia
-

p. Janka Ferencová podala informáciu o zriadení stravovacej komisie
následne informovla o fungovaní – stanovách stravovacej komisie (hlavné úlohy komisie :
kontrola jedla v školskej jedálni, prijímanie podnetov od rodičov na stránke :
strava@lasalle.sk

-

členmi komisie bola odsúhlasená zmena počtu členov stravovacej komisie z 5 na 7 členov

3. Rodičovské združenia
-

p. Bača pripomenul termín konania nasledujúcich rodičovských združení, ktoré sa budú
konať 20.11.2018, formou konzultácií, prihlasovanie na konzultácie bude možné cez
aplikáciu edupage
-

následne boli stanovené termíny zasadnutia jednotlivých komisií – 20.11.2018,
1. komisia o 17,00- knižnica v budove základnej školy
2. komisia o 17,00- knižnica v budove gymnázia
3. komisia o 17,30- v chemickom laboratóriu budovy gymnázia

-

termín stretnutia predsedníctva -20.11.2018 o 18,00 hod v knižnici budovy Gymnázia

Prosíme členov Predsedníctva o zaslanie pozvánok na stretnutie komisií.

4. Mikulášske balíčky
-

členovia jednohlasne odsúhlasili zakúpenie Mikulášskych balíčkov v čokoládovni v Rakúsku –
zabezpečí p. Ferencová

5. Benefičné stretnutie
-

rezervácia zabezpečená v termíne 11.5.2019

- bola odsúhladená záloha 100 eur za prenájom priestorov v Nemeckom kultúrnom dome –
vybaví p. Ferencová

6. Výročie 300. rokov od úmrtia Jana de LaSalle
-

pripravuje sa športový deň, kde sa zúčastnia aj študenti a učitelia z rôznych krajin

-

stretnutie sa plánuje v mesiaci jún 2019

7. Nová účtovníčka- p. Lucia Hanusová
-

p. Hanusová v mesiaci november preberie celú agendu od p. M. Hodulovej za prítomnosti
p. M. Baču

-

členovia predsedníctva odsúhlasili jednorázovú odmenu za vedenie účtovníctva OZ Lasallian
v hodnote do 200 EUR/12 mesiacov

8. Otvorenie 1. Ročníka 8-ročného gymnázia- PRIMA, v šk. roku
2019/2020
-

OZ Lasallian zaslal žiadosť na OÚ, kde požaduje transparentnosť a dostatočne včasné
informovanie školy o možnosti otvorenia 1. ročníka ako aj o možnom počte prijatých
študentov

9. Podnety
-

p.M. Jurašková- učiteľka našej školy - podala návrh ohľadom úhrady poštovného v rámci
korešpondencie žiakov školy so študentami v zahraničí, v rámci medzinárodnej spolupráce
Predsedníctvo odsúhlasilo na úhradu poštovného - 200 EUR
V rámci aktualizácie stránky školy- záložky OZ Lasallian, Brat Peter umiestni zápisnicu z
predsedníctva, zo dňa 23.10.2018

10.
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