
Zápisnica 
 
 
Zasadnutie Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice 
Miesto: V. A trieda 
Dátum: 7.10. 2019 
Čas:  14.00 
 

Program: 
1. Privítanie 
2. Prezencia (osp., neosp.), zapisovateľ, overovateľ – vždy jeden z pedagógov 
3. Kontrola uznesení 
4. Bodovanie tried, šatní 
5. Návrhy, námety na činnosť parlamentu 
6. Uznesenie zo zasadnutia ŽŠR 
7. Záver, poďakovanie za účasť 
 
 
K bodu č. 1 
Žiakov privítala a zasadnutie ŽŠR otvorila p. uč. Mgr. Daniela Chomová a Dominika Salová, 
predsedníčka ŽŠR. 
 
K bodu č. 2 
Viď. prezenčná listina 
- zasadnutia sa nezúčastnili zástupcovia IV.A, IV.B, V.A, VII.A triedy / neospravedlnili sa, ani 
neposlali za seba zástupcov / 
 
K bodu č.3 
Kontrola uznesení: oboznámiť svoj žiacky kolektív s prácou ŽŠR, úlohami  
                                                                                                    K- úloha splnená 
  
K bodu č.4 
ŽŠR predniesla návrh, aby sa bodovali triedy a šatne – zlepšenie poriadku a čistoty 
Hodnotenie tried – kritéria bodovania 
 
- vyložené stoličky                                1 bod 
- vyrovnané lavice                                 1 bod 
- zotretá tabuľa                                      1 bod 
- poriadok v laviciach                           2 body 
- triedenie odpadu                                 2 body 
- kvety v triede /aspoň 3/                      2 body 
- aktuálna a estetická nástenka             2 body 



Kontrola tried bude prebiehať náhodne, vždy po 6.vyučovacej hodine. Kontrolovať budú 2 
zástupcovia ŽŠR z radov žiakov a i koordinátor ŽŠR. 
Výsledky budú zapísané na nástenke ŽŠR po každej kontrole a vyhlásené v RR. 
Výsledné hodnotenie bude 4x ročne. Odmena pre triedu bude vyhlásená pred hodnotením za každý 
štvrťrok po dohode s vedením školy.  
Hodnotenie šatní – kritéria bodovania 
 
- čistota v šatni, povyhadzované staré veci, papuče,             2 body 
- zavesené vrecúška                                                               2 body 
- poukladané prezúvky na lavičke 
/ po vyučovaní/                                                                       2 body 
- poukladané topánky pod lavičkou 
/ počas vyučovania/                                                                 2 body 
 
Získané body za šatne sa budú pripočítavať k bodom za hodnotenie triedy. 
Kontrola bude prebiehať náhodne. Tak ako pri kontrole tried. 
Ak sa trieda chce zapojiť do triedenia odpadu, kde získava 2 body, zabezpečí si koše u p. uč.  
Királyovej. Zásady triedenia vysvetlí Kolégium Zelenej školy. 
 
 
K bodu č.5 
Pripomienky, námety, návrhy 
 
D.Salová – v triede 9.A nefunguje školský rozhlas, nemôžeme vysielať okienko ŽŠR 
Mgr. D. Chomová – po zistení skúšky rozhlasu, nefunguje aj v iných triedach, budeme to riešiť 
s vedením školy a pánom školníkom 
P. Božík - návrh, vytvoriť miesto slovenskej izby oddychovú zónu pre žiakov 
D. Salová aj ostatní zástupcovia tried zdieľali pripomienku spolužiakov, aby sa nechodilo vonku na 
veľkú prestávku, keď je zima.  
Mgr. Daniela Chomová predniesla ešte úlohy, ktoré nás čakajú v mesiaci október: 

- RR ŽŠR – bodovanie tried a šatní           
- Návšteva Stacionára sv. Heleny – Mesiac úcty k starším, kultúrny program 
- Príprava na noc strašidiel v našej škole 

 
 
K bodu č.6 
Prijatie uznesení zo zasadnutia ŽŠR: 
ŽŠR schválil: 

- hodnotenie tried a školských šatní podľa dohodnutých ktitérií 
ŽŠR ukladá:  

- členom ŽŠR oboznámiť triedne kolektívy s hodnotením tried a šatní 
-                                       T: TH mesiac október 



-                                       Z: členovia ŽŠR 
- D.Salová oboznámi neprítomných zástupcov tried s úlohami zo zasadnutia ŽŠR 
-                                       T: 8.10. 2019-10-08  
-                                       Z: D. Salová 
- koordinátorky ŽŠR prerokujú s vedením školy pripomienky a námety žiakov 
-                                                                  T: do 10.10.2019 
-                                                                  Z: Mgr. D. Chomová 
-                                                                       Mgr. Z. Kiralyová 

 
 
K bodu č.7 
 
P. uč. Mgr. Chomová a predsedníčka ŽŠR sa poďakovali za účasť. Všetky informácie nájdu žiaci na 
webovej stránke školy, nástenke ŽŠR, RR ŽŠR. 
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Daniela Chomová 
                      Simon Györi 
Overovateľ:   Mgr. Zuzana Kiralyová 
 
 


