
Zápisnica 
 
Zasadnutie Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice 
Miesto: VIII. A trieda 
Dátum: 3.12. 2019 
Čas:  14.00 

Program: 
1. Privítanie 
2. Prezencia (osp., neosp.), zapisovateľ, overovateľ – vždy jeden z pedagógov 
3. Kontrola uznesení / za mesiac október, november/ 
4. Úlohy na mesiac december 
5.Diskusia 
6.Prijatie uznesení 
7. Záver, poďakovanie  
 
K bodu č. 1 
Žiakov privítala a zasadnutie ŽŠR otvorila p. uč. Mgr. Daniela Chomová a Peter Božík  podpredseda 
ŽŠR, ktorý celé zasadnutie viedol. 
 
K bodu č. 2 
Viď. prezenčná listina 
Zasadnutia sa nezúčastnil zástupca V.B triedy / bez ospravedlnenia/. 
 
Hostia:  Mgr. J. Poláčková – riaditeľka školy 
              Mgr. L. Grusová – zástupkyňa školy 
              Mgr. Bc. Ž. Šalachová – koordinátorka DO Fénix v našej škole 
 
K bodu č.3 
Splnenie uznesení zo zasadnutia ŽŠR 7.10.2019 

- členovia ŽŠR mali oboznámiť triedne kolektívy s bodovaním, hodnotením tried a šatní 
- úloha splnená 

 
- Dominika Salová mala oboznámiť neprítomných zástupcov na zasadnutí s novými úlohami 
- úloha splnená 
 
Prerokovanie pripomienok a námetov členov ŽŠR s vedením školy: 
 
1. Opraviť školské rozhlasy – úloha bola splnená, no aj napriek tomu, v IX. A triede rozhlas raz 
funguje raz nefunguje.               
- úloha čiastočne splnená  
- p. riaditeľka vysvetlila postupnosť pri problémoch s technickým vybavením triedy: 
- problém nahlásiť triednemu učiteľovi, ktorý ho zapíše do zošita pre pána školníka a on problém 
odstráni 
 
2. P. Božík, - miesto slovenskej izby urobiť oddychovú zónu pre žiakov. 
- žiaci dávali návrhy, ako by si takúto zónu predstavovali /koberce, stoličky, tuli vaky/  
- Pomoc ponúkla aj p. uč. Šalachová, ktorá vedie krúžok šitia – zhotovenie vankúšov pre oddychovú 
zónu, do klubu dôchodcov relaxačné vankúšiky 
- Do diskusie sa zapojila aj pani riaditeľka, ktorá má v pláne niečo také urobiť, je potrebné nájsť 
sponzorov a do aktivity zapojiť  aj rodičov.  /palety na sedenie, relax/ 



3. D. Salová – mala požiadavku za ich triedu, aby sa nechodilo vonku cez veľkú prestávku  
- Všetci zástupcovia sa vyjadrili za ich triedy, vo väčšine tried je polovica žiakov, ktorí chcú   chodiť 
vonku cez veľkú prestávku a polovica nie.  
- Pani riaditeľka sa vyjadrila, že máme krásny školský dvor, nadýchať sa vzduchu, je potrebné sa 
vhodne obliecť. Žiaci aj rodičia vyplňovali dotazníky, ktoré ešte nie sú vyhodnotené. Či sa bude 
chodiť vonku aj v zimnom ročnom období či nie, rozhodne vyhodnotenie dotazníkov, záver bude 
odvysielaný v školskom rozhlase.     
 
Splnenie uznesení zo zasadnutia 5.11.2019 
Všetky úlohy boli zamerané na Noc v škole a boli splnené.. 
Žiaci si pochvaľovali túto akciu. Nedostatok – vytvoriť triedu na jedenie, vyberať len žiakov, ktorí si 
takúto akciu zaslúžia. 
 
K bodu č. 4 
Úlohy na mesiac december: 

1. Zasadnutie ŽŠR T: 3.12.2019 
2. RR ŽŠR             T: 5.12.2019 
3. Vyhlásenie súťaže  o najkrajšiu vianočnú nástenku ročníkov IV. – IX. K: 18.12.2019 
4. Vianočná akadémia – pomoc pri realizácii  T: 17.12.2019 
5. Hodnotenie tried, šatní – priebežne 

 
K bodu č. 5 
Diskusia,  
Pripomienky žiakov VI.A triedy: 

- mať v škole bufet / bufet bol v škole, ale sa predávajúcim neoplatil finančne/ - p. riad. 
- mať v triede diaprojektor / v prípade financií dá sa o tom uvažovať/ - p. riad. 
- písať menej poznámok na vyučovacích hodinách  /kontrola vedenia na hospitáciách/p. riad. 

B. Kuľhová, VII.A 
- mať v šatniach skrinky / p. riad. aktuálne nemáme na to financie/ 

 
K bodu č. 6 
ŽŠR ukladá: 
Všetkým zástupcom jednotlivých tried informovať o tom, čo sme na zasadnutí ŽŠR rokovali 
                                                                                                T: triednická hodina – december 
ŽŠR prijíma uznesenia: 
- RR ŽŠR                                             T: 05.12.2019  - rozhlasová rada 
- vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vianočnú nástenku              K: 18.12.2019 
- pomoc pri vianočnej akadémii                                             T: 17.12.2019 
- hodnotenie tried, šatní                                                          priebežne december 
 
K bodu č. 7 
Za účasť a plodnú diskusiu poďakoval podpredseda ŽŠR Peter Božík 
 
 
 
    Zápisovateľ:  Mgr. Daniela Chomová. Simon Györi 
    Zápisnicu overil:  Mgr. Zuzana Kiralyová 
 
    Košice, 3.12.2019                     


