
Zápisnica 
 
Zasadnutie Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice 
Miesto: V. A trieda 
Dátum: 19.09. 2019 
Čas:  5. vyučovacia hodina 

Program: 
1. Privítanie 
2. Prezencia (osp., neosp.), zapisovateľ, overovateľ – vždy jeden z pedagógov 
3. Rokovací poriadok 
4. Štatút ŽP 
5. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR 
 - žiak s najvyšším počtom hlasov sa stáva predsedom ŽŠR 
 - žiak s druhým najvyšším počtom hlasov sa stáva podpredsedom ŽŠR 
 - žiak s najvyšším počtom hlasov na zapisovateľa sa stáva zapisovateľom 
6. Návrhy a námety na činnosť ŽŠR 
7. Plán práce 

- mesiac október 
- rozhlasová relácia 

8. Uznesenie zo zasadnutia ŽŠR 
9. Záver, poďakovanie za účasť 
 
K bodu č. 1 
Žiakov privítala a otvorila prvé zasadnutie ŽŠR, p. uč. Mgr. Daniela Chomová. 
Milí žiaci, zástupcovia jednotlivých tried ročníkov štvrtých až deviatych. Boli ste vybraní, aby 
ste reprezentovali svoju triedu a robili radosť vašej triednej učiteľke. Za všetky koordinátorky 
vás vítam na prvom stretnutí žiackej školskej rady. 
 
K bodu č. 2 
P. uč. Mgr. Daniela Chomová predstavila koordinátorov ŽŠR a vyzvala žiakov, aby sa 
predstavili a povedali niečo o sebe, aké majú záujmy a pod. 
Koordinátori: Mgr. Daniela Chomová 
  Mgr. Zuzana   KIiralyová 
  Každý žiak od IV.A až po IX.A sa postupne predstavil. 
Prebehla prezencia každého zúčastneného. 
Z každého zasadnutia sa píše zápisnica. Prvú zápisnicu píše koordinátor. 
Každá zápisnica má overovateľa z radov koordinátoriek ŽŠR. 
 
K bodu č. 3 
P. uč. Mgr.. Daniela Chomová  predložila členom Rokovací poriadok, jeho pravidlá. 
Členovia majú byť dochvíľni. Každá neprítomnosť na zasadnutí ŽŠR musí byť ospravedlnená 
triednym učiteľom. 
Zasadnutia vedie predseda príp. podpredseda ŽŠR. Na úvod urobí prezenciu prítomných 
členov, určí zapisovateľa a overovateľa, oboznámi všetkých s programom, ktorý predloží na 
doplnenie a schválenie. 



Predseda skontroluje, či úlohy, ktoré si ŽŠR uložila na predchádzajúcom zasadnutí boli 
splnené. 
Do diskusie, sa členovia ŽŠR aj prizvaní hostia, hlásia zdvihnutím ruky. Slovo im udeľuje 
predseda ŽŠR v takom poradí, ako sa prihlásili. Ostatní žiaci nesmú rušiť vystúpenie žiaka, 
ktorý sa prihlásil do diskusie. Neodbočuje sa od témy. 
Po diskusii ŽŠR prijme uznesenie, ktoré musí 2/3 členov odhlasovať. Ak sa tak stane, 
uznesenie je platné. Kto sa nezúčastnil na zasadnutí, musí sa s výsledkami oboznámiť 
u koordinátorov. Všetky uznesenia a všetky úlohy budú žiaci referovať vo svojich triedach na 
triednických hodinách. 
 
K bodu č. 4 
P. uč. Mgr. Daniela Chomová prečítala Štatút ŽŠR. 
 
K bodu č. 5 
Oboznámenie členov ŽŠR o voľbe predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. 
Peter Božík, Simon Gyori, Dominika Salová, Dávid Bodnár, Laura  Šmajdová boli 
dobrovoľní kandidáti na post predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Hlasovanie bolo verejné, 
každý mohol dať dva hlasy, okrem seba. Hlasovali iba žiaci.. 
Výsledky hlasovania: 
1.  P. Božík                  5 hlasov                                   
2.  S.. Györi                 3 hlasy 
3.  D. Salová                8 hlasov 
4.  D. Bodnár               0 hlasov 
5.  Laura Šmajdová     4 hlasy 
 
Predseda ŽŠR.         Dominika Salová     IX.A 
Podpredseda ŽŠR:   Peter   Božík            VIII.A 
Zapisovateľ:             Simon Györi            VI.A  
 
K bodu č.6 
Návrhy a námety na činnosť ŽŠR 
-hodnotenie tried / čistota v triedach, aktuálne  a estetické nástenky, kvetinový kútik, triedenie 
odpadu 
- nacvičiť koledníkov 
- pravidelné rozhlasové relácie 
- pozdravy žiakov aj učiteľov 
- poriadok v šatniach 
 
K bodu č. 7   
Členom ŽŠR bol prednesený plán činnosti na mesiac október: 

- 2. zasadnutie ŽŠR            zodp. D. Salová, predseda ŽŠR 
- Príprava RR ŽŠR             zodp. P. Božík a p. uč. Chomová 
- Bodovanie tried               zodp. p. uč. Chomová a p.uč. Kiralyová, plus 2 členovia ŽŠR 
- Mesiac úcty k starším      zodp. p. u. Chomová a žiaci VI.A triedy 
- Deň dobrovoľníkov         zodp. p. uč. Kiralyová a ŽŠP 
- Heloweenska noc             zodp. p. u. Chomová a Kiralyová a ŽŠP 



 
K bodu č. 8  
Prijatie uznesení zo zasadnutia ŽŠR: 
Žiacka školská rada schválila: Predsedu ŽŠR 
                                                 Podpredsedu ŽŠR 
                                                 Zapisovateľa ŽŠR 
 
ZŠR ukladá:                  
Členom ŽŠR oboznámiť spolužiakov a triednych učiteľov vo svojej triede  s programom 
a úlohami, ktoré sa na zasadnutí prerokovali. 
                                                   T.: triednická hodina v mesiaci september 
                                                   Z: členovia ŽŠR 
 
K bodu č.9: 
P. uč. Mgr. Daniela Chomová poďakovala za účasť, informácie  o ŽŠR nájdu žiaci na 
nástenke ŽŠR, prostredníctvom školského  rozhlasu, u koordinátorov. 
 
 
 
Zapisovateľka:                     Mgr. Daniela Chomová 
Overovateľka:                       Mgr. Zuzana Kiralyová 


