ZÁPIS
z riadneho zasadnutia 1. komisie o.z. Lasallian

Termín: 29. mája 2018
Miesto konania: Spojená škola de la Salle
Prítomní: viď prezenčná listina v prílohe
Pozvaní: zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Eva Baračková

Zasadnutie komisie otvoril jej predseda Michal Bača a navrhol program:
1. Informácie o príprave Lasallianskeho festu
2. Informácie o Dni sv. Jána de la Salle
3. Podnety od zástupcov rodičov tried 1. stupňa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. O príprave festu informovala p. Veleg:
- organizátori sa zídu v sobotu 9. júna o 8:30 v areáli základnej školy
- začiatok festu a príchody žiakov a rodičov sú naplánované na 9:00
- zástupcovia tried informovali o aktivitách, ktoré pre žiakov pripravujú
- p. Veleg zostavila program, ktorý jednotlivé stanovištia poskytnú a prijala konkrétne
podnety ohľadom darčekov a občerstvenia. Nakoniec sa podarilo dohodnúť dostatočný
počet stanovíšť.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Predseda 1. komisie p. Bača informoval o darčeku, ktorý združenie pripravilo pre
pedagogických aj nepedagogických pracovníkov na Deň s. Jána de la Salle. Išlo o malé pečené
čaje, ktoré 18.5. odozdal bv mene rodičov učiteľom p. Vladimír Luknár – člen predsedníctva
OZ Lasallian.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Podnety od zástupcov tried:
- 1.A - sťažnosti na posun termínov RZ z novembra na december a z apríla na máj

- zástupkyňa informovala, že namiesto 4 RZ sú teraz len 3 RZ vzhľadom na to, že utorky
sú v škole vyhradené na konzultácie, kam sa treba nahlásiť a žiaci aj rodičia ich môžu využiť aj
na doučovanie
- 1.B - rodičia dali podnet na vedenie školy, či by bolo možné počas festu zabezpečiť čistú
pitnú vodu (nesladenú), napr. z nádob na nápoje v jedálni
- 2.B, 3.B, 4.B - nespokojnosť so stravou, návrh na umiestnenie knihy sťažností rodičov v
jedálni
- p. Bača postúpi sťažnosti vedeniu školy
- 1.A + 4.B - podnety na väčšiu propagáciu akcií OLO (zber papiera)
- 4.A - podnet na posielanie úloh počas neprítomnosti žiaka cez edupage
- sťažnosti na oneskorené zapisovanie známok z písomných prác do žiackej knižky a na
edupage
- zástupkyňa - vysvetlila to dlhšou neprítomnosťou konkrétneho učiteľa, pretože
vedenie školy učiteľom neustále zdôrazňuje okamžité zapisovanie známok do žiackej knižky
aj na edupage

Predseda 1. komisie M. Bača sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

V Bratislave 29. mája 2018

Michal Bača v.r.

