Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia LASALLIAN
konaného dňa: 04.09.2017
miesto konania: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1
Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Schválenie termínov stretnutí komisií a zasadnutia OZ Lasallian po triednych
schôdzkach
3) Schválenie sumy rodičovského príspevku a nastavenie komunikácie o ňom smerom
k rodičom žiakov školy
4) Informácia členom občianskeho združenia LASALLIAN o stanovisku MÚ Rača
5) Informácia členom občianskeho združenia LASALLIAN o potvrdení termínu
Benefičného stretnutia pre rok 2018
6) Záver zasadnutia
K bodu 1)
Zasadnutie Predsedníctva Združenia (ďalej len „PZ) otvoril a viedol predseda Združenia
p. Michal Bača. Za zapisovateľa bola poverená p. Monika Hodulová
Prítomným bol predložený program zasadnutia PZ, ktorý bol schválený bez pripomienok.
K bodu 2)
PZ jednohlasne schválilo termíny stretnutia komisií a zasadnutia OZ Lasallian
• Stretnutie komisií sa uskutoční 12.09.2017 o 17,15 hod.
I. komisia (komisia za 1. stupeň ZŠ) sa stretne v IV.A. – komisiu bude viesť p. Veleg
II. komisia (komisia za 2. stupeň ZŠ) sa stretne v knižnici gymnázia – komisiu bude viesť
p. Ferencová
III. komisia (komisia za gymnázium) sa stretne v chemickom laboratóriu – komisiu bude
viesť p. Rajnohová
Program zasadnutia bude mať len jeden bod a to voľbu dvoch zástupcov komisiepredsedu a podpredsedu do Predsedníctva OZ Lasallian a kontrolóra komisie na
obdobie 1 školského roka.
•

Následne sa uskutoční stretnutie Predsedníctva OZ Lasallian 12.09.2017 o 17,30 hod.

K bodu 3)
•
•
•

PZ jednohlasne schválilo výšku rodičovského príspevku: 40 EUR pre školský rok
2017/2018.
Príspevok sa uhrádza celkovo na rodinu. Tzn. v prípade, že školu navštevuje dve a viac
detí z jednej rodiny, požadovaná výška príspevku sa nenavyšuje na základe počtu detí.
Požiadavka na úhradu príspevku bude rodičom oznámená prostredníctvom triedneho
učiteľa na triednych schôdzkach dňa 12.09.2017

•
•

V prípade rodičovských schôdzok prvých ročníkov ZŠ konaných dňa 05.09.2017 oznámi
tieto informácie rodičom p. Ferencová a p. Veleg
Odovzdanie informácie a požiadavku k ostatným triednym učiteľom zabezpečí vedenie
školy.

K bodu 4)
Členovia OZ Lasallian boli informovaní o stanovisku MÚ Rača ohľadne požiadavky umiestnenia
kvetináčov pred budovu školy. Od MÚ Rača došlo súhlasné stanovisko, o realizáciu sa postará
a zabezpečí p. Veleg a p. Radošovský.
K bodu 5)
Členovia OZ Lasallian boli informovaní, že termín Benefičného stretnutia je potvrdený na
14.04.2018. Záloha na zabezpečenie sály v Nemeckom kultúrnom dome bola uhradená.
K bodu 6)
Predseda Združenia Michal Bača, zhrnul úlohy a činnosti Združenia a ukončil zasadnutie
poďakovaním prítomným členom predsedníctva.
Prílohy:
Príloha1 – Prezenčná listina ZP

V Bratislave 04.09.2017
Zapísala: Monika Hodulová

