Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva občianskeho združenia Lasallian
2.6.2015, o 17.00 v Bratislave (knižnica gymnázia Spojenej školy de La Salle)
Účasť:
p. Jana Ferencová, p. Martin Babík – zástupcovia Komisie 1 (prvý stupeň základnej školy),
p. Michal Bača – zástupca Komisie 2 (druhý stupeň základnej školy a nižšie gymnázium, predseda
Združenia),
p. Daniela Pokorná - zástupca Komisie 3 (vyššie gymnázium),
p. Patrícia Fatulová – hospodár združenia
p. Jacek Chacinsky – riaditeľ školy
p. Martin Forisch – zástupca gymnázia
p. Andrea Ihaszova – členka združenia, kontrolór
Program:
Predsedníctvo odsúhlasilo program zasadnutia:
1. Spätná väzba zo stretnutí jednotlivých komisií, ktoré sa konali utorok 19.05.2015 o 16.00
1. komisia a o 17.30 2.komisia, streda 20.05.2015 o 17 hod. 3. komisia
2. Sumarizácia plánovaných aktivít združenia v školskom roku 2014/2015
3. Prehľad čerpania rozpočtu a plánované výdavky v rozpočte združenia
4. Plán aktivít združenia na september 2015
5. Rôzne
Ad 1 - spätná väzba zo stretnutí jednotlivých komisií:
- Komisia 1:
o Bezpečnosť detí:
 kamerový systém v okolí budovy školy
STAV: je v procese riešenia s magistrátom, mestskou časťou a mestskou políciou.
 doplnenie kamerového systému v budove základnej školy, ktorý by monitoroval
vchod do budovy školy
STAV: je v procese príprav a časť finančných výdavkov bude čerpaná po odsúhlasení
predsedníctvom aj z rozpočtu združenia.
- Komisia 2:
o Ponuka jazykových kurzov/konverzácií v cudzom jazyku pre žiakov školy v školskom
roku 2015/2016
STAV: vedenie školy ešte rozhodne či príjme ponuku od externej spoločnosti, ktorá by za
komerčných podmienok poskytovala žiakom školy mimoškolskú výučbu cudzích jazykov,
alebo ponúkne túto formu mimoškolskej výučby žiakom za výhodnejších podmienok tak,
že lektormi by boli aj učitelia jazykov zo školy prípadne aj iní externí lektori. Rozhodnutie
a ponuka zo strany školy by mala byť podané do konca školského roka 2014/2015.
- Komisia 3
o
Ad 2 - sumarizácia plánovaných aktivít v školskom roku 2014/2015:
o MDD a Lasaliansky deň 13.júna v areáli školy od 9.30 do 15.00
STAV: MDD zabezpečujú rodičia v spolupráci so združením Lasallian
zodpovedný organizátor: p. Ferencová
MDD je organizované pre žiakov 1. stupňa v čase o 9,30 do 11,30 formou športovo zábavných
disciplín. Žiak po absolvovaní všetkých disciplín získa sladkú odmenu.
Odmeny budú vytvorené:
150 ks lízaniek – prispeje škola
zo sponzorských príspevkov rodičov
Disciplíny budú zabezpečené rodičmi nasledovne: p. Ferencová (3.A), p. Červenková (3.A), p.
Krútilová (3.B), p. Veleg (1.A) a športovým klubom LIDO.

Ad. 3 - prehľad čerpania rozpočtu a plánované položky v rozpočte:
o Predsedníctvo prediskutovalo stav finančných prostriedkov na účte združenia, sumár a rozpis
položiek čerpania bude zverejnený na webstránke školy v časti Lasallian.
o p. Fatulová uviedla stav finančných prostriedkov k 2.6.2015 nasledovne:
Pokladňa: 392,42
Účet: 4709,63
o Prítomní členovia predsedníctva odsúhlasili nasledovné výdavky rozpočtu:
 50 EUR/ každá trieda na nákup kníh pre žiakov s výbornými študijnými výsledkami a žiakov,
ktorí úspešne reprezentovali školu.
 Príspevky na koncoročné výlety pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej
sume cca 150 EUR
 3000 EUR použije škola na výdavky spojené s investíciami, ktoré sa budú týkať úprav ihriska
(prekrytie ihriska za účelom vytvorenie tieňa, úprava prašných plôch a pod.) a doplnenia
kamerového systému školy za účelom zvýšenia bezpečnosti detí.
 benefičný zisk z Benefičného stretnutia bude použitý na dobudovanie školskej knižnice
o Predsedníctvo združenia opätovne požiada rodičov žiakov o príspevok do Združenia Lasallian
a pokúsi sa zvýšiť príjem rozpočtu ešte v tomto školskom roku nasledovne:
1. Zaslaním mailu cez EduPage – text mailu pripravi p. Ferencová a požiada br.
Petra o odoslanie.
2. MDD – na zadnú stranu kartičiek, ktoré budú rozdané deťom písomne
odkomunikuje rodičom možnosť dať príspevok ešte na tento školský rok, buď
formou vkladu na účet združenia, alebo odovzdaním príspevku triednemu
učiteľovi. – kartičky pripraví p. Ferencová.
!!! Hospodár Združenia p. Fatulová k. 31.8.2015 odstupuje z funkcie hospodár. Na základe
tejto skutočnosti Združenie hľadá hospodára, ktorý by viedol financie a hospodárenie
združenia.
STAV: predseda združenia p. Bača rozpošle všetkým členom združenia mail a požiada ich
o pomoc pri obsadzovaní tejto funkcie.
Ad. 4 - Plán aktivít združenia na september 2015:
o Prítomní členovia predsedníctva odsúhlasili, že požadovaný príspevok od rodičov žiakov školy
na školský rok 2015/2016 bude 40 EUR na rodinu.
- Príspevky sa budú zasielať na účet združenia, ale budú sa vyberať aj v hotovosti
prostredníctvom triednych učiteľov.
- Združenie pripraví (zodpoved. p. Ferencová) v septembri informačné lístky pre rodičov.
Prostredníctvom týchto lístkov bude združenie informovať rodičov o využití príspevkov,
o rozpočte a čerpaní rozpočtu združenia Lasallian a zároveň ich vyzývať k zaplateniu
príspevku.
o Škola zavedie v školskom roku 2015/2016 pre žiakov dochádzkový systém. Žiaci budú musieť
mať dochádzkové karty v hodnote cca 3 EUR/ žiak. Predsedníctvo združenia odsúhlasilo, že na
čiastočné financovanie tohto systému, ktorý zvýši bezpečnosť detí na škole, môžu byť použité
aj financie z rozpočtu združenia Lasalian.

o Na základe predbežného plánu rodičovských schôdzok v školskom roku 2015/2016
predsedníctvo naplánovalo stretnutie komisií nasledovne:
16.9 komisia 1 a komisia 2
17.9 komisia 3

Dňa 3.6.2015 zapísala: Jana Ferencová ...............................
členka predsedníctva Združenia Lasallian

