
Zápisnica zo zasadnutia komisie II. OZ Lasallian 

II. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium Spojenej školy de La Salle 

 

 

Dňa: 12.9.2017  

 

Miesto: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1  

 

Program:  

1.) Otvorenie zasadnutia a privítanie členov.  

2.) Predstavenie Organizačnej štruktúry občianskeho združenia LASALLIAN (ďalej len 

„Združenia“) a základných činností Združenia.  

3.) Kontrola a súpis zástupcov komisie II. za jednotlivé triedy II. stupňa a nižšieho gymnázia 

SŠDLS.  

4.) Voľba zástupcov komisie II. do predsedníctva Združenia a kontrolnej komisie Združenia.  

5.) Návrhy a podnety zástupcov rodičov tried Spojenej školy de La Salle z rodičovských stretnutí 

konaných dňa 12.9.2017.  

6.) Záver zasadnutia. 

  

K bodu 1)  

Zasadnutie komisie II. v zmysle organizačného a volebného poriadku Združenia otvorila a viedla 

členka Predsedníctva Združenia p. Jana Ferencová 

 

K bodu 2)  

P. Ferencová predstavila zúčastneným členom komisie organizačnú štruktúru Združenia a spôsob 

fungovania Združenia s jeho základnými činnosťami počas školského roka. 

Zúčastneným boli predstavené úlohy a činnosti organizačnej zložky OZ Lasallian -  komisie II. 

nasledovne:  

➢Komisia II. je poradným orgánom Združenia v týchto oblastiach:  

• činnosti súvisiace s napĺňaním cieľov Združenia  

• rozhodovanie o použití prostriedkov Združenia na dosiahnutie cieľov. 

 

➢Úlohou členov komisie II. je sprostredkovať riaditeľovi Spojenej školy de La Salle, jeho 

zástupcom a rovnako aj prítomným členom Združenia podnety, otázky a problematiky, ktoré boli 

riešené na triednych stretnutiach rodičov jednotlivých tried a získať tak spätnú väzbu od vedenia 

školy a Združenia na prednesené podnety, otázky a problematiky. 

 

➢Zasadnutia členov komisie II zvoláva jeden zo zástupcov komisie II. a to spravidla do dvoch 

týždňov po triednych stretnutiach rodičov.  

• Termín, čas a miesto konania zasadnutia je členom komisie II. oznámený e – mailom.  

• V školskom roku 2017/2018 sú naplánované ešte tri zasadnutia komisie II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3)  

V školskom roku 2017/2018 sú členmi komisie II títo zástupcovia jednotlivých tried:  

  5.A 

  5.A 

Jaroslava Gašparíková  5.B 

Ľubomíra Miklovičová 5.B 

Monika Ábelová Prima 

Andrea Červenková Prima 

Fany Kohutek 6.A 

Magdaléna Kušnáriková 6.A 

Daniela Pokorná Sekunda 

Martina Tomaškovičová Sekunda 

Brunno Michálek 7.A 

  7.A 

Mária Poráziková Tercia 

Vladimír Luknár Tercia 

  8.A 

Slavomír Pjaták 8.A 

Rastislav Krajniak Kvarta 

  Kvarta 

Dana Sýkorová IX.A 

  IX.A 

 

K bodu 4)  

Prítomní členovia komisie II, jednohlasne schválili v súlade s platným organizačným a volebným 

poriadkom Združenia svojich dvoch zástupcov do predsedníctva Združenia:  

p. Rastislava Krajniaka (zástupca triedy Kvarta) a p. Vladimíra Luknára (zástupca triedy Tercia) 

Prítomní členovia komisie II, jednohlasne schválili v súlade s platným organizačným a volebným 

poriadkom Združenia svojho zástupcu do kontrolnej komisie Združenia:  

p. Martina Babíka (člen združenia a rodič triedy Sekunda) 

 

K bodu 5)  

Prítomní členovia komisie II vzniesli na prerokovanie nasledovné:  

1. Zmena termínu rodičovských schôdzok v apríli 2018. 

Členka komisie požiadala o zmenu termínu rodičovských schôdzok v apríli 2018 na 10.4.2018 

z dôvodu, že Benefičné stretnutie školy sa bude konať 14.4.2018 a zástupcovia tried by tak mali 

možnosť na triednych schôdzkach vyzvať rodičov k benefícií, čo by predpokladalo následne 

vyššiu benefíciu pre školu.  

Pán riaditeľ uviedol, že uvedenej požiadavke nemôže vedenie školy vyhovieť, nakoľko majú 

zákonnú povinnosť zvolať rodičovské schôdzky až po ¾ ročnej klasifikačnej porade, ktorá bude 

najskôr po 15.4.2018. 

 

K bodu 6)  

Zasadnutie ukončila p. Ferencová a prítomným poďakovala za účasť a ochotu spolupracovať a 

pomáhať Združeniu a škole.  

Prílohy:  

Príloha 1 – Prezenčná listina zasadnutia komisie II. z dňa 12.9.2017  

 

V Bratislave 12.9.2017  Zapísala: Jana Ferencová ............................................  

podpis 


