
Zápisnica 
 
Zasadnutie Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice 
Miesto: VII. A trieda 
Dátum: 5.11. 2019 
Čas:  14.00 

Program: 
1. Privítanie 
2. Prezencia (osp., neosp.), zapisovateľ, overovateľ – vždy jeden z pedagógov 
3. Kontrola uznesení 
4. Príprava akcie Noc v ŠKOLE 
5. Uznesenie zo zasadnutia ŽŠR 
6. 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, ktoré sa Noci v škole nezúčastnia 
 
K bodu č.3 
Kontrola uznesení: oboznámiť svoj žiacky kolektív s bodovaním tried a šatní /K- úloha splnená/ 
 
K bodu č.4 
ŽŠR  v spolupráci s Kolégiom Zelenej školy predniesli návrhy a námety na chystanú akciu. 
 
Akcie sa zúčastnia žiaci V.A, V.B, VI.A, členovia Žiackej školskej rady a Kolégia Zelenej školy. 
Každý žiak dostane informovaný súhlas, ktorý podpísaný donesenie najneskôr vo štvrtok a odovzdá ho 
p. uč. Chomovej. 
Príchod do školy v maskách o 17.00, prezenčná listina pri vstupe do budovy školy./p. uč. Chomová/ 
Rozmiestnenie tried: v VII.A triede bude V.A a V.B / p. uč. Šmelko a p. uč. Koščo / 
                                   v VI.A triede bude VI.A trieda /p. uč. Chomová/ 
                                   v multimediálnej triede spoločné aktivity, film 
                                   v VIII. A bude ŽŠR a Zdravá škola  / p. uč. Kiralyová/ 
Aktivity: spoločenské hry, tvorivé dielne, pečenie, premietanie filmu, tanec masiek, vyhodnotenie  
                masiek, polnočná strašidelná hra, spánok / tieto aktivity zabezpečuje Zelená škola/ 
Žiaci budú oboznámení s tým, ako sa majú správať počas noci, je zákaz používať alkoholické nápoje, 
fajčiť, používať omamné látky. Akékoľvek porušenie disciplíny bude riešené príchodom rodičov pre 
dieťa. 
Ranný odchod je do 7.30, s čím budú rodičia oboznámení. 
Každá trieda a chodby ostanú v poriadku, upratané, okná pozatvárané. 
Pedagogický dozor: Mgr. Daniela Chomová, Mgr. Zuzana Királyová, Mgr. Peter Šmelko, Mgr. Juraj 
Koščo. 



 
K bodu č. 5 
Uznesenie zo zasadnutia ŽŠR: 
1.Členovia ŽŠR oboznámia žiakov, ktorí sa zúčastnia Noci v škole s programom, poriadkom. 
2. Vytlačiť a rozdať žiakom informované súhlasy     
                                                                       T: 6.11. 2019 
                                                                       Z: Mgr. Chomová 
3. Pripraviť program                                      T: 7.11.2019 
                                                                       Z: Zdravá škola a p. uč. Kiralyová 
 
4. Pripraviť triedy                                           T: 8.11.2019 
                                                                        Z: Žiaci 9.A, ktorí budú na akcii 
5. Upratať triedy                                             Z: Žiaci 9.A triedy 
 
K bodu č. 6 
Za účasť poďakovala a popriala všetkým vydarenú Noc v škole p. uč. Chomová a p. uč. Kiralyová. 
 
 
Zapisovateľ:   Mgr. Daniela Chomová 
                       Simon Györi 
Overovateľ:   Mgr. Zuzana Kiralyová  


