Zápisnica zo stretnutia Predsedníctva rodičovského
združenia Lasallian, ktoré sa uskutočnilo 9.5. 2017
Program:
1. Finančná situácia OZ Lasallian
Zhodnotenie finančnej situácie: spolu má Lasallian ku 9.5.2017 na účte
cca 16.406, 31 eur,
navrhované položky na schválenie:
- tričká s logom školy 3252, eur – schválené
- knihy ku koncu roka pre študentov cca 900 eur – schválené
- MDD – príspevok na Fest 100 eur – dodatočne preschválené 150 eur
- príspevok na skrinky pre študentov 3500 eur – schválené
- príspevok na palubovku do telocvične 4000 eur – schválené
- príspevok na reklamné predmety 600 eur – schválené
- darčeky pre pedagógov 160 eur - schválené

2. Benefičné stretnutie 2017 – hodnotenie
- zisk tento rok: 669, 70 eur – odovzdané škole na výrobu reklamných
predmetov
- nižšia účasť
- prebehla diskusia na tému miesta, dátumu a finančná situácia okolo
tejto udalosti
- návrh na zmenu miesta: NKD a navrhovaný termín: 14.4. 2018,
zároveň sme schválili 100 eur ako rezervačný poplatok
3. problém ničenia školského majetku žiakmi/študentami
- rozkopnuté dvere

- zničené stoličky
Diskusia: kto má brať za toto zodpovednosť, ako sankcionovať, pokiaľ nie je
známy konkrétny žiak - triedy, jednotlivcov - zatiaľ v rovine diskusie
4. Ďalšie témy na diskusiu:
- odkúpenie budovy a jej rekonštrukcia
-

zmena vstupu na budove I. stupňa – rozšírenie – čaká sa na rozpočet

- podanie projektu na na finančný príspevok na benefíciu
5. Námety a podnety z I. komisie:
- problém jedálne: arogantné a nepríjemné správanie jednej z kuchárok
/krik, vyhrážky, nadávanie/,
- zdravá strava – rozmanitosť príloh: striedanie kompótov sladké
ovocie/zelenina - šaláty
- pôvod mäsa – certifikát o pôvode sa zaviazal pán riaditeľ vyžiadať od
dodávateľa
- osadenie betónových hrantov na chodník pred školu – ku priechodu
pre chodcov
6. Námety z II. komisie – boli vyriešené priamo na komisii
Zapísala Mária Veleg
Prílohy
- prezenčná listina
- žiadosť na MÚ Rača ohľadom betónových hrantov

