
Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady  
pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnica 

 
Dátum a čas : 8.11.2019  o 10:30-11:15        
Zasadnutie viedla :Viktória Bitušíková - predsedkyňa ŽŠR   
Koordinátorka ŽŠR : Mgr. Zuzana Horniaková 
Zapisovateľ :Alexandra Viera  Hozlárová      
Prítomní členovia : v počtet trinásť - Lucia Dvoráková (V.C), Viktória Bitušíková (V.B), 
Vladimíra Rákayová (IV.C), EmmaMičurová (IV.A), Alica Slížiková (IV.B),                Martin 
Doskočil (III.C), Vojtech Ilčík (III.C), Sofia Pračková (III.B), Viktória Bujnová (II.B), Patrik 
Hrtánek (II.B), Samuel Blažanka (II.A), Alexandra Hozlárová (I.D),                          
TerezaMoravčíková (I.B)        
Neprítomní členovia (ospravedlnení/nespravedlnení) :  
 
Na zasadanie ŽŠR prijala pozvanie aj p. zástupkyňa Mgr. Ľubica Herdová  
  
      
Program a priebeh zasadnutia:  
BOD č. 1: Toaletný papier - skúšobná doba 
BOD č. 2:  School fair - dátum + charitatívny účel 
BOD č.3: Voľby - možnosti kampane - videokandidátka     
BOD č.4: Školenie pre členov ŽŠR  
BOD č. 5: Zmeny v štatúte ŽŠR  
BOD č. 6: Spolupráca so Štiavnickými novinami  
BOD č.7 : Úprava predmetu ANL 
BOD č. 8: Vyhodnotenie imatrikulácií 
BOD č. 9: Uzamkýnanie školy - problém dochádzajúci - meškanie autobusu, žiaci, ktorí 
boli u lekára 
BOD č.10: Anglickí lektori  
 
K BODU č. 1: Toaletný papier – skúšobná doba: 
- v najbližšom termíne predloženie návrhu skúšobnej doby p. riaditeľke  - vytvorenie 
usmerňujúcich tabuliek o narábaní s toaletným papierom pre žiakov  
 
K BODU č.2: School fair- dátum + charitatívny účel: 
- dátum 11. 12. 2019 
-vytvorenie informačného plagátu  so zoznamom ponúkaných produktov 
-charitatívny účel, výber adresáta finančného daru spresnený na ďalšom stretnutí  
-SF spojená s voľbami do ŽSR 
- realizácia premietaniakandidátnych listínpočas programu 
- vytvorenie tímu na výzdobu, realizáciua organizáciu stánkov 
 
K BODU č.3:Voľby - možnosti kampane - videokandidátka: 



- kampaň v podobe kandidátnych listín 
- diskusia kandidátov v debate pod vedením  ŽŠR 
 
 
K BODU č.4: Školenie pre členov ŽŠR 
- školenia „Moja školská rada“ sa zúčastní Viktória Bujnová (II.B),    Martin Doskočil (III.C)  
 
K BODU č. 5: Zmeny v štatúte ŽŠR 
- riešenie problematiky s p. riaditeľkou 
 
K BODU č. 6: Spolupráca so Štiavnickými novinami 
- spolupráca bola schválená 
- písané budú články s tematikou školských udalostí 
- realizácia v blízkej budúcnosti 
 
K BODU č.7 : Úprava predmetu ANL 
- návrh regulácie predmetu vo vyšších ročníkoch 
- konzultácia s pedagógmi vyučujúcimi predmet ANL 
 
K BODU č. 8: Vyhodnotenie Imatrikulácií 
- priebeh imatrikulácií vyhodnotený ako úspešný 
- spokojnosť žiakov tretieho a prvého ročníka 
 
K BODU č. 9: Uzamkýnanie školy - problém dochádzajúci - meškanie autobusu, žiaci, 
ktorí boli u lekára 
- zrušenie zamkýnania dverí o 7:45 hod. 
- vo vestibule bude dočasne umiestnený zošit, do ktorého sa zapíšu tí žiaci, ktorí budú meškať 
a prídu počas vyučovania, či prestávky 
 
K BODU č.10: Anglickí lektori 
- avizované ťažkosti s hľadaním vhodných lektorov  
 
 

Zapísala: Alexandra Viera Hozlárová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    
 


