Zápisnica zo stretnutia predsedníctva OZ Lasallian a vedenia Spojenej školy de La Salle.

Dňa : 24.04.2018
Prítomný: podľa prezenčnej listiny
Miesto : Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 83106 Bratislava

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.

Vyhodnotenie benefičného stretnutia 2018
Financie a účtovníctvo
Plánovanie Lasallianského festu
Rôzne

1. Napriek tomu, že orgnizátorky benefičného plesu p. Mária Veleg a p. Jana Ferencová sa streli s veľkou
neochotou dotiahnuť deti na vystúpenie, program dopadol veľmi dobre. Chýba podpora starších
žiakov a ich rodičov. V budúcich ročníkoch treba rozdeliť záťaž organizátorov benefičného stretnutia
na väčší počet členov OZ Lasallian. Podľa vedenia školy chýbalo, osobitné pozvanie učiteľov ako aj
dohoda o cene vstupenky pre učiteľa. Rezerva je aj v rodičoch 1. stupňa, ktorí prejavili len vlažný
záujem o benefičné stretnutie.
Zisk z benefície bol približne 1100 € čo je viacej ako v minulých ročníkoch.

2. Dostali sme informáciu, že doterajšia účtovníčka p. Hodulová končí tento rok ku koncu júna
s vedením a spravovaním financií OZ Lasallian.

3. Nový termín Lasallianského festu je stanovený na 9.6.2018. Táto nečakaná zmena by nemala
ovplyvniť kvalitu programu, aj keď niektorí z účinkujúcich majú tento termím obsadený. Do
budúcnosti poprosíme vedenie školy pri zmenách dôležitých termínov o promtnú informáciu pre
všetkých zainteresovaných. Od miestneho úradu sme dostali dotáciu pre školu vo výške 300€. Táto
podpora by mal byť spomenutá na informačnom plagáte Lasallianského festu.
Každá trieda prvého stupňa má zabezpečiť 1 stanovište pre deti – koordinuje p. M. Veleg
4. Rôzne:
• Dohodli sme sa o financovaní školského výletu pre sociálne slabého žiaka zo 7.A vo výške 50 €.
• Vyplatenie zostatku zo zbierky pre rodinu Palkovú , je to okolo 1000 €.
• Je odsúhlasených 1200 € na koncoročné odmeny a knižky.
• Rovnako aj 250 € ako úhrada nákladov na občerstvenie pri maturitách.
• Informácie od vedenia školy: 30.04.2018 má celá škola riaditeľské voľno.
• Termíny pre rodičovské schôdzky sú pre 1. stupeň 29.05.2018.

•
•
•

•

Pre 2. stupeň 5.6.2018 formou konzultácií.
Diskutovali sme s vedením školy o prestrešení časti školského dvora, zvažuje sa natiahnutie
maskáčových plachiet.
18.5.2018 bude posedenie učiteľov k sviatku sv. Jana de la Salle („deň učiteľov“) – br. Peter dodá
p. Veleg počty učiteľov, aby sme mohli pripraviť darčeky pre učiteľov a odovzdať ich za Lasallian.
Odovzdanie darčekov učiteľom si berie na starosti M. Bača.
P. M. Veleg opäť pripomenula problémy s komunikáciou p. Adely v školskej jedálni, p. riaditeľ
prisľúbil preverenie situácie.

Zápisnicu zapísal Rastislav Krajniak

