
Zápisnica zo zasadnutia stálej komisie - II. stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia Spojenej 

školy de La Salle občianskeho združenia LASALLIAN. 

Dňa: 19. 5. 2015  

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1  

Program:  

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Plán aktivít a úlohy združenia Lasallian v spolupráci so školou na obdobie máj -jún 

2015 (MDD, Lasallian fest...) 

3) Informácie vedenia školy pre rodičov o pripravovaných aktivitách školy 

4) Podnety k práci a činnostiam združenia Lasallian, návrh a príprava aktivít pre školský rok 

2015/2016 

  K bodu 1)  

Zasadnutie komisie 2 otvoril a viedol Michal Bača, súčasný predseda Združenia.  

K bodu 2)  

13. jún 2015 – Medzinárodný deň detí a Lasaliánsky fest. MDD bude prebiehať v čase 

od 9:30 do 12:00. Pripravujú sa súťaže pre deti. Dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť 

pri príprave akcie, sa môžu hlásiť u p. Ferencovej. Vítané sú aj drobné darčekové predmety, 

ktoré môžu rodičia odovzdať na sekretariáte školy alebo p. Ferencovej. 

12:00-15:00 – Lasaliánky fest – pripravujú sa vystúpenia detí 

K bodu 3)  

Pán riaditeľ informoval prítomných o pripravovaných aktivitách školy. 

 25. – 26. mája 2015 – maturitná skúška – všetci žiaci gymnázia majú v tieto dni 

riaditeľské voľno. 

 30.5. – 6.6.2015 – výmenný pobyt s Francúzskom, tento rok prídu žiaci z Francúzska 

na Slovensko, ubytovaní budú v dobrovoľníckych rodinách. 

 1.6. – 6.6.2015 – škola v prírode pre 4. ročníky ZŠ a niektoré deti z 3. ročníka. Za 

organizáciu je zodpovedná p. učiteľka Vargová. 

 26.6.2015 – klasifikačná porada 



 Školské výlety budú prebiehať v čase od 22. – 23.6.2015 

 MDD a Lasaliánsky fest – aj tento rok sa uskutoční charitatívna zbierka „charitatívny 

koláč“. Získané finančné prostriedky budú využité na charitatívne účely. Pán riaditeľ 

prosí rodičov o koláče, ktoré môžu odovzdať v deň akcie. 

 Počas posledného týždňa školského roka budú mať žiaci skrátené vyučovanie. Školský 

rok sa končí 29.6.2015 (svätá omša + odovzdanie vysvedčení). 

 Pán riaditeľ informoval prítomných aj o plánovaných rekonštrukciách v škole 

a poprosil naše občianske združenie o finančnú podporu. Ide o nasledovné aktivity: 

 Knižné odmeny deťom – navrhovaná finančná podpora 50 € na každú triedu. 

 Tvorba dochádzkového systému od školského roka 2015/2016. 

 Modernizácia výpočtovej techniky v jednotlivých triedach. Viaceré notebooky 

sú už opotrebované. Vedenie školy plánuje v každej triede zriadiť počítačovú 

stanicu s prepojením na server. Predpokladané finančné náklady sú 2000 €. 

 Modernizácia školskej knižnice – zakúpenie kníh na povinné čítanie. 

Predpokladané finančné náklady sú 500 €. Vedenie školy má v úmysle 

priebežne dopĺňať školskú knižnicu. 

 Montáž kamier – najmä pri vchode do budovy školy, ale aj na chodbách.  

 Maľovanie priestorov školy, drobné opravy. 

 Oprava ihriska pri základnej škole – výmena povrchu ihriska (umelá tráva 

alebo plastový povrch). Predpokladané náklady sú 11 – 15 tisíc €. Úpravy sa 

týkajú aj okolia ihriska, napr. položením zámkovej dlažby. 

 Montovanie žalúzií v budove gymnázia, ktoré pomôžu znížiť teplotu 

v triedach. Montáž sa už začala a predpokladané náklady sú 20 tisíc €. 

K bodu 4)  

Rôzne: 

Michal Bača podal návrh na spoluprácu s jazykovou školou v školskom roku 2015/16, ktorá 

by mohla organizovať jazykové kurty v priestoroch školy. Predložil aj konkrétne cenové 

ponuky.  

Vyzval prítomných, aby aktívne predkladali svoje návrhy a pripomienky k podpore 

a fungovaniu školy: 

- Viacerí rodičia požiadali p. riaditeľa, aby tlmočil dodávateľovi stravy sťažnosti detí na 

to, že jedlo býva veľmi často presolené a prekorenené /hlavne polievky/ 

- Diskutovali sme možnosť vybudovania nejakej formy prístrešku na školskom dvore, 

kde by sa mohli deti skryť pred slnkom, vzhľadom na, to, že už nie je možné využívať 

tieň stromov medzi cintorínom a školským ihriskom. 

 

Prílohy:  

Príloha 1 – Prezenčná listina zasadnutia komisie 1 z dňa 19.5.2015  



 

V Bratislave 22.5.5 Zapísala: Zuzana Krchňavá  ............................................ 

                           podpis  


