
Zápisnica z porady 3. Komisie 10.12.2014 
 

1. Voľba zapisovateľa- jednohlasne zvolená Mgr. Andrea Ihászová 

2. Oboznámenie z dôležitými informáciami a termínmi pre rodičov 

3. Termín benefičného stretnutia 18.4.2015 (mailový kontakt pre rodičov , ktorí chcú pomôcť pri 

organizácii: ferencova@mfl.sk. Je potrebné hľadať ceny do tomboly zo strany rodičov – 

ktokoľvek vie niečo ponúknuť, môže kontaktovať p. Ferencovú 

3.1. Termíny prázdnin:  

3.2. Vianočné prázdniny 22.12.2014 – 07.01.2015, vyučovanie sa začína 08.01.2015 (štvrtok) 

3.3. Polročné prázdniny 02.02.2015, vyučovanie sa začína 03.02.2015 (utorok) 

3.4. Jarné prázdniny 02.03.2015 – 06.03.2015, vyučovanie sa začína 09.03.2015 (pondelok) 

4.  Prosíme rodičov, aby oznámili zmeny v adresách, e-mailoch triednym učiteľom. 

5.  Vianočná akadémia pre rodičov sa uskutoční dňa 17.12. 2014 o 16:00 vo veľkej telocvični. 

6.  Charitatívna zbierka počas adventu sa uskutoční do 19.12.2014 (bude možné priniesť 
potraviny a drogériu, koše budú pripravené vo vestibule školy). 

7.  Duchovná obnova pre žiakov I. stupňa ZŠ sa uskutoční dňa 09.12.2014 a pre žiakov II.stupňa 

ZŠ a gymnázia dňa 11.12.2014. Duchovná obnova sa skončí o 12:30 hod. (ŠKD bude fungovať v 

bežnom režime.) 

8.  Adventné dielne sa uskutočnia dňa 13.12.2014 od 14:30 do 17:00 hod. v budove gymnázia na 

prvom poschodí. 

9. Deň otvorených dverí na I. stupni ZŠ a gymnáziu sa uskutoční dňa 29.01. 2015. 

10.  Lyžiarsky kurz (Chopok – Jasná, Hotel Lomnistá) pre gymnázium a II. stupeň ZŠ sa bude konať 
od 25.01. do 30.01. 2015. (Informácie a záväzné prihlášky sú u br. Mateja.) 

11.  Lyžiarsky tábor v Ždiari sa bude konať v termíne od 28.02. – 07.03. 2015. 

12.  Termín písomných maturít: 17.-20.03.2015 

13.  Termín Monitoru T9: 15.04.2015 

14.  Ďalší termín triednych aktívov je 05.05.2015. 

15.  Pripomíname rodičom, že školské sv. omše sa konajú v stredy o 7:15 hod. v dolnom kostole. 

16.  Projekt ovocie školám pokračuje ďalej. 

17. 16. Pripomíname, že rodičovské príspevky je možné posielať na účet 5062123156/0900 alebo 

odovzdať v hotovosti triednym učiteľom. 

18.  Dňa 18.12.2014 bude na celej škole z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie na päť 
vyučovacích hodín (I. stupeň ZŠ končí po 4 vyuč. hodine). Prosíme rodičov, aby si v tento deň 

vybrali svoje deti z ŠKD do 15:00 hod. ak je to možné. 

19.  Dňa 19.12.2014. sa budú vyučovať prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, cez 3. a 4. 

vyučovaciu hodinu sa budú konať triedne vianočné posedenia. V tento deň sa obedy v školskej 

jedálni nevydávajú!!!  

20. Klasifikačná porada za 1. polrok sa koná dňa 27.01.2015 

Návrhy zo strany rodičov  

1. Prednesenie návrhov konania sa rodičovských združení (rodičovské združenie 3x do roka) 

2. Rodičia predniesli návrh na zistenie, či sú učitelia povinný používať pracovné e-maily 

mailto:ferencova@mfl.sk


3. Riešenie problému s predmetom dejepis z dôvodu neskorého opravovania písomných prác- 

väčšina študentov má problémy s predmetom. Prisľúbenie pohovoru s pánom učiteľom 

4. Využívanie telocvične- oboznámenie s využitím telocvične, najmä starších žiakov. V piatky 

je telocvičňa nevyužitá 

5. Po chorobe stačí ak študenti odovzdajú svoje ospravedlnenky formou papierika 

6. Stravu možno odhlasovať e-mailom 

7. Predloženie návrhu o autoškole- či je škola schopná prenajať priestory na výučbu, 

možnosť hromadnej zľavy pre študentov 

Účasť na stretnutí: 5 rodičov, zástupcovia školy- p.riaditeľ J.Chacinski a p.zástupca M.Forisch 

 

V Bratislave 10.12. 2014 


