Stretnutie predsedníctva rodičovského združenia Lasallian
19.2.2015, o 17,30 v Bratislave

Účasť:
p. Jana Ferencová, p. Martin Babík – zástupcovia Komisie 1 (prvý stupeň základnej školy)
p. Rastislav Krajniak, p. Michal Bača – zástupcovia Komisie 2 (druhý stupeň základnej školy a nižšie
gymnázium)
p. Daniela Pokorná - zástupca Komisie 3 (vyššie gymnázium), p. Ján Lang sa ospravedlnil (neprítomný
na stretnutí)
p. Peter Magáč – podpredseda Združenia, zástupca zriaďovateľa školy
p. Jacek Chacinsky – riaditeľ školy

Program:
Predsedníctvo odsúhlasilo nasledujúci program:
1. spätná väzba zo stretnutí jednotlivých komisií, ktoré prebehli v decembri
2. sumarizácia plánovaných aktivít
3. prehľad čerpania rozpočtu a plánované položky v rozpočte.
4. Rôzne

Ad 1 - spätná väzba zo stretnutí jednotlivých komisií, ktoré prebehli v decembri:
- Komisia 1:
o Vznikla kolízia termínu 16.5.2015, kedy je súčasne plánovaný Lasalliansky deň a Prvé sväté
prijímanie pre tretiakov. Predsedníctvo spolu s p. riaditeľom odsúhlasilo presun
Lasallianskeho dňa na 13.6.2015
o Bezpečnosť detí:
 kamerový systém v okolí budovy školy je v procese riešenia. Magistrát poveril
výkonom Mestskú políciu.
 Predsedníctvo diskutovalo osadenie novej kamery v budove základnej školy, ktorá by
monitorovala vchod do budovy školy, čo by jednak malo odradiť nepovolané osoby
od vstupu do školy a tiež v prípade takéhoto vstupu je možné spätne takéto osoby
identifikovať. P. Magáč preverí možnosť napojenia takejto kamery na existujúci
monitorovací systém v iných častiach školy spolu s cenovou kalkuláciou.
 Niektorí rodičia žiadali úplne zamedziť vstup akýmkoľvek dospelým osobám včítane
všetkých rodičov do budovy základnej školy. Rozhodnutie riaditeľa školy po
konzultácii s Predsedníctvom je, že rodičia do školy môžu vstupovať aj naďalej s tým,
že budeme hľadať iné možnosti zvýšenia bezpečnosti (napr. kamerový systém,
systém vstupových kariet a pod.)
 Predsedníctvo spolu s p. riaditeľom diskutovalo možnosť zavedenia kontroly
dochádzky žiakov prostredníctvom vstupného kartového systému. Existujú už takéto
systémy na iných školách. P. Magáč preverí možnosť referenčnej návštevy na škole,
ktorá už kartový vstupný systém používa, aby sme mali informácie o reálnych
dopadoch takéhoto systému. Vstupné karty by sa následne dali využiť či už na
platenie v školskej jedálni (namiesto papierových lístkov), alebo aj ako električenka
alebo ako identifikačný študentský preukaz, prípadne v kombinácii s kartami ISIC
alebo EURO<26

-

-

Komisia 2:
o Predsedníctvo diskutovalo s p. riaditeľom možnosti efektívnejšej organizácie
individuálnych konzultácií rodičov s učiteľmi v rámci rodičovských združení. Dohodli sme
sa, že skúšobne pri najbližšom rodičovskom združení, ktoré bude 5.5.2015, prebehne
najprv stretnutie rodičov s triednym učiteľom v rozsahu 10 min spoločne v triede
a následne budú individuálne konzultácie s učiteľmi organizované tak, že každá p. učiteľka
bude mať na dverách svojej triedy rozpis konzultácií načasovaný po 5 min. a rodičia sa
budú môcť zapísať na konkrétny termín. Konzultácie sú určené pre rodičov tých detí, ktoré
majú v príslušných predmetoch problémy.
o Dohodli sme sa, že po odsúhlasení zápisnice z Predsedníctva, pošle p. Magáč zápisnicu
spolu s jednotlivými zápisnicami z pracovných komisií, ktoré sa konali v decembri, emailom všetkým rodičom prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
Komisia 3
o Požiadali sme p. riaditeľa, aby pripomenul učiteľom, aby v reálnom čase odpovedali na emaily rodičov, ktoré dostávajú na pracovnú adresu. Zároveň p. riaditeľ pripomenul
možnosť individuálnych konzultácií pre rodičov aj študentov každý utorok od 14.00 do
15.30 (napr. môže prísť konzultovať dieťa po chorobe ohľadne vymeškanej látky, alebo
môže prísť rodič v prípade akýchkoľvek otázok o prospechu alebo správaní svojho dieťaťa
a pod.). Takáto možnosť je každý utorok okrem prvého utorka v mesiaci.

Ad 2 - sumarizácia plánovaných aktivít:
- Benefičné stretnutie rodičov a pedagógov bude 18.4.2015 – REZERVUJTE SI TERMÍN. Vítaní sú
všetci rodičia. Cieľom stretnutia je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie neformálnych vzťahov
medzi rodičmi a pedagógmi školy. Stretnutie sa uskutoční v reštaurácii „U starého somára“,
Rybničná 40 (bývalá budova BEZ, bývalá reštaurácia Le
- Point) Lístky sa budú predávať elektronicky cez www.rezervovane.sk – akonáhle budú
k dispozícii, budeme všetkých informovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
- Lasalliansky fest a MDD sa presúva na 13.6.
Ad. 3 - prehľad čerpania rozpočtu a plánované položky v rozpočte:
- Predsedníctvo prediskutovalo stav finančných prostriedkov na účte Združenia. Skonštatovalo,
že priebežné čerpanie prostriedkov je v súlade s rozpočtom prezentovaným na Valnom
zhromaždení 2.12.2014.
- Prosíme rodičov, ktorí ešte nezaplatili príspevok na Rodičovské združenie Lasallian vo výške
40 €, aby ho zaplatili na účet č. 5062123156/0900, alebo odovzdali v hotovosti triednym
učiteľom.
- Predsedníctvo odsúhlasenie čiastku 120 € na nákup pozornosti pre učiteľov pri príležitosti
blížiaceho sa Dňa učiteľov
Ad. 4 - Rôzne:
Predsedníctvo sa s p. riaditeľom dohodlo, že na web stránke školy bude vytvorená záložka
Rodičovského združenia Lasallian. Na tejto stránke budú uverejnené nasledujúce informácie: mená
členov predsedníctva, mená zástupcov rodičov podľa jednotlivých komisií, stanovy Združenia
a zápisnice zo stretnutí Komisií a Predsedníctva. Bola zriadená e-mailová adresa lasallian@laslle.sk ,
na ktorej môžu rodičia žiakov kontaktovať svojich zástupcov v Komisiách a predsedníctvo. Mail, ktorý
príde na túto adresu, bude preposlaný príslušným zástupcom alebo konkrétnym členom
predsedníctva Združenia, ktorých sa bude týkať.
Dňa 21.2.2015 zapísal Michal Bača, predseda Združenia.

