
Zápisnica  zo stretnutia Predsedníctva OZ Lassallian dňa 20.11.2018 

Zoznam prítomných: 

Meno a priezvisko trieda komisia zodpovednosť podpis 

Michal Bača 4.B 1 predseda prítomný 

Andrea Klukonová 3.B 1 člen ospravedlnená 

Jana Ferencová 5.A 2 člen prítomný 

Vladimír Luknár KVARTA 2 člen prítomný 

Jana Rajnohová  SEPTIMA 3 člen prítomný 

Rastislav Krajniak KVINTA 3 člen prítomný 

Peter Magáč zriaďovateľ zriaďovateľ podpredseda prítomný 

          

Zuzana Koreňová 1.B 1 kontrolór 
 Neprít. (zlá mail 
adresa) 

Monika Stopková 5.B 2 kontrolór prítomná 

Zuzana Szigetiová 3.G 3 kontrolór prítomná 
 

1. Podnety rodičov za prvú komisiu. 

- Požiadavka rodičov detí z časti Východné, aby sa škola pripojila k iniciatíve škol Hubeného 

a Tbiliská za obnovenie školského autobusu zo strany Dopravného podniku a aby mal takýto 

autobus zastávku na Čachtickej. 

- Zistiť možnosti, ako by sa to dalo vybaviť. 

 

2. Podnety rodičov za druhú komisiu. 

- Žiadajú  informácie pre rodičov, ak sa mení učiteľ zo strany školy / krátke info / 

  

3. Podnety za tretiu komisiu 

- Počas konzultačných rodičovských združení sú niekde v jednej triede dve učiteľky. 

- Rodičia žiadajú väčšie súkromie. Ak sa dá zmeniť na jedna trieda, jedna učiteľka. 

- Cez mobilnú aplikáciu EduPage sa nedá zarezervovať konzultácia k učiteľovi. 

- Funguje to len cez PC.  

- Treba napísať správu autorovi aplikácie EduPage. 

               Informácie 

Janka Ferencová bola zaplatiť 100 € zálohu, za prenájom Nemeckého kultúrneho domu pre 

benefičné stretnutie. 

Bol zmenený termín na zaplatenie rodičovského príspevku do  31.11.2018 

Začiatkom roku 2019 br. Peter skontroluje výťažnosť zaplatenia rodičovského príspevku za 

jednotlivé triedy. 

Bude sa podpisovať nová prihláška za člena OZ Lasallian zhodná s aktuálnym zákonom 

o uchovávaní osobných údajov. 



E-mailovú schránku lasallian@lasalle.sk  bude spravovať Janka Ferencová. 

Stravovacia komisia je zriadená a 27.11. má stretnutie členov. 

Komisia sa bude stretávať každé dva mesiace. 

Všetky podnety na stravovaciu komisiu treba posielať na e-mailovú adresu strava@lasalle.sk 

Treba nabádať žiakov, aby hodnotili stravu cez EduPage . Aby vznikla štatistika a spätná väzba 

pre stravovaciu komisiu. 

 

Zapísal: Rastislav Krajniak 
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