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

 
Dátum a čas : 25.10.2019  o 10:30-11:15        
Zasadnutie viedla :Viktória Bitušíková - predsedkyňa ŽŠR   
Koordinátorka ŽŠR : Mgr. Zuzana Horniaková 
Zapisovateľ : Lucia Dvoráková       
Prítomní členovia : v počtet trinásť - Lucia Dvoráková (V.C), Viktória Bitušíková (V.B), 
Vladimíra Rákayová (IV.C), Emma Mičurová (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)        
Neprítomný členovia (ospravedlení/neospravedlnení) :  
         
Program a priebeh zasadnutia:  
BOD č. 1: Schoolfair 
BOD č. 2:  Ples  
BOD č.3: Imatrikulácie       
BOD č.4: Školenie pre členov ŽŠR  
BOD č. 5: Zmeny v ŽŠR  
BOD č. 6 Diskusia      
 
K BODU č. 1: Schoolfair:  
- navrhnutý dátum na 10.12/11.12/12.12.       - - - - 
- vytvorenie tímu na výzdobu a hlásenie stánkov  
 
K BODU č.2 Ples :  
- dátum 7.2.2020          - -  
- predaj lístkov od 2.12.2019  
 
K BODU č. 3 Imatrikulácie :  
-7.11.20 19, trvanie od cca 12,00 do 14:00       - - -  
- príprava akcie - vybraný žiaci tretích ročníkov 
- potvrdiť priestory - zodpovedná osoba koordinátorka žšr    
   
K BODU č. 4  Školenie pre členov ŽŠR :  
- naškolenie sa prihlásili Viktória Bujnová (II.B),  Patrik Hrtánek (II.B),  Martin Doskočil 
(III.C),  
- dorieši koordinátorka s vedním školy a CVČ Junior - organizátorom akcie 
 
 
 
 



K BODU č.  5: Zmeny v ŽŠR :  
-navrhnutý a schválený  nový systém stretnutí  žšr - prítomné budú aj p. riaditeľka alebo p. 
zástupkyňa (ak to bude možné, tak na každom stretnutí), prípadne podľa potreby riešených 
záležitotí 
- upraviť počet členov do budúcich volieb 
- navrhnutá a schválená ZAPISOVATEĽKA:Alexandra Hozlárová 
-navrhnutí a schválení NÁSTENKÁRI:Martin Doskočil a Vojtech Ilčík   
    
K BODU č. 6: Diskusia 
Propagácia ŽŠR : - pravidelné prispievanie do Štiavnických novín po/ pred každou akciou 
zorganizovanou členmi ŽŠR         
             
Termín budúceho zasadnutia : 8.11.2019 
 
       Zapísala Lucia Dvoráková 


