
Zápisnica 
 

Zasadnutie Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice 
 
Miesto: VIII. A trieda 
Dátum: 14.01.2020 
Čas:  14.00 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 
1. Privítanie 
2. Plnenie uznesení zo zasadnutia ŽŠR – december 2019 
3. Dodatok ku školskému poriadku 
4. Instagram, webová stránka školy, FB školy 
5. Zhodnotenie prác ŽŠR – I. polrok školského roka 2019/2020 
6. Mesiac január – úlohy 
7. Diskusia 
8.Uzneseneia zo zasadnutia ŽŠR 
9. Záver 
 

K bodu č.1 
Predsedníčka ŽŠR Dominika Salová (IX.A) všetkých privítala, zvlášť hostí : Mgr. Dominika 
Babušíka a riaditeľku školy ZŠ Postupimská 37 Mgr. Janu Polačkovú, koordinátorky z radov 
učiteľov, zástupcov tried IV. až IX. ročníkov. Všetkým popriala úspešný nový rok 2020. 
 
K bodu č. 2 
Všetky uznesenia zo zasadnutia ŽŠR v decembri 2019 boli splnené. ( Mgr. Chomová) 
 
K bodu č. 3 
K dodatku k súčasnému školskému poriadku sa vyjadrila pani riaditeľka Mgr. Jana Polačková, 
pod názvom: ,, Dodatok č.1 ku školskému poriadku.“ K zmene došlo iba v znení, že žiaci budú 
chodiť cez veľkú prestávku na dvor v mesiacoch september, október, máj, jún a to vtedy, keď 
bude priaznivé počasie. Rozhodne o tom dozor, ktorý ho v ten deň vykonáva. S týmto 
dodatkom boli oboznámení všetci prítomní členovia ŽŠR, čo potvrdili svojim podpisom 
v dodatkovej prezenčnej listine. 
 
K bodu č. 4 
Zasadnutia ŽŠR sa zúčastnil aj Mgr. Dominik Babušík, ktorý je správcom webovej stránky 
našej školy, FB stránky školy. Prišiel s návrhom zaviesť Instagram ZŠ Postupimská 37, s čím 
členovia ŽŠR súhlasili. Zástupcovia tried budú informovať svojich spolužiakov, aby sa 
prihlásili na FB stránku školy, zdieľali príspevky, fotografie, komentovali ich. Rôzne vhodné 
príspevky zo školy môžu žiaci, učitelia posielať na info@postupimska.sk V prípade natočenia, 
vyfotenia aktivity, projektov v škole, žiaci poprosia vyučujúceho o možnosť použitia 
mobilného telefónu. 



Pán Babušík podal informáciu : V každej mestskej časti prebieha hlasovanie ,, Žihadielko – 
Lidl“ – tá časť, ktorá bude mať čo najviac hlasov na stránke, získa nové detské ihrisko. Ďalej 
informoval o vyhlásení súťaže, o vytvorenie nového loga školy – termín do konca marca. 
Podrobné inštrukcie k tejto súťaži budú ešte včas doplnené a zverejnené na nástenke ŽŠR, na 
webovej stránke školy, v školskom rozhlase. Návrh pani riaditeľky – venovať sa tvorbe nového 
loga aj na hodinách informatiky. 
 
K bodu č. 5 
Pani učiteľka Mgr. Chomová zhodnotila prácu ŽŠR za prvý polrok školského roka 2019/2020. 
Všetky aktivity zapísané v pláne práce boli splnené. Pani učiteľka vyzdvihla aktivitu žiakov, 
záujem o prácu v ŽŠR. Žiaci pochválili akcie, ktoré ŽŠR v spolupráci so školou organizovala 
v prvom polroku školského roka 2019/2020. 
 
K bodu č. 6 
Pani učiteľka Mgr.Chomová prečítala úlohy ŽŠR na mesiac január: 

• Zasadnutie ŽŠR - (14.01.2020) 
• RRŽŠR – (16.01.2020) 
• Pokračujeme v kontrole tried a šatní 
• Súťaž ,,Skokan školy“ – o tejto súťaži informovala pani učiteľka Kiralyová 

-Logické myslenie – skákaná 
Fyzická aktivita – skok na švihadle 
Budú prebiehať 3 kolá : január, marec, máj. Presné pokyny budú na nástenke ŽŠR, v školskom 
rozhlase. Koordinátorky súťaže sú pani učiteľka Mgr. Kiralyová a pani učiteľka Benková.  
Pomoc pri súťaži: 

• Šeregová V.A 
• Suváková V.B 
• Salová IX.A 
• Spišáková VIII.A 
• Hurtuková VI.A 

 
K bodu č.7 
Diskusia 

a) D.Salová – návrh – návšteva detského domova, vytvoriť schránku nápadov, návrhov, 
školská jedáleň – po 6. vyučovacej hodine – chodiť na obed v takom poradí, ako prídu 
deti do jedálne, nepredbiehanie sa žiakov 1-4. ročníka. 

b) L.Spišáková – zaviesť ASC agendu ( lepšia prehľadnosť, domáce úlohy) – odpoveď 
pani riaditeľky – plánujeme prechod na ASC agendu, najprv v skúšobnej dobe v druhom 
polroku, alebo až v september 2020/2021. 

c) p.uč.Kiralyová – informovala o fyzikálnej súťaži ,, Hľadá sa energia“ pod vedením pána 
asistenta Giča. 

d) V spojitosti s vyhlásením súťaže Nové logo školy, p.riaditeľka spomenula využitie 
hodín informatiky. Zaujímala sa o zapojenie žiakov do iných súťaží vrámci tohto 
predmetu. Žiaci spomenuli iba súťaž Baltik. 



e) Pani riaditeľka Mgr. Jana Polačková dala návrh na zavedenie rozhlasového vysielania, 
školské rádio, hráme na želanie, súťaže, ankety. 

f) ŽŠR uvažuje o vytvorení žiackej rozhlasovej rady. Na zasadnutí ŽŠR vo februári sa 
budeme týmto návrhom zaoberať. 

g) Žiaci majú záujem o oddychovú zónu na mieste slovenskej izby. P.riaditeľka spolu 
s učiteľmi budú dávať návrhy, ako to zrealizovať. 

 
K bodu č.8 
Uznesenia zo zasadnutia: 
ŽŠR schvaľuje: 

1.) Dodatok č.1 ku školskému poriadku 
2.) Zavedenie školského Instagramu 

 
ŽŠR ukladá: 

1.) Zástupcovia jednotlivých tried informujú svojich spolužiakov o zasadnutí ŽŠR, úlohách  
zo zasadnutia          
                                                                          T: tried. hodina, január 

     Z: zástupcovia jednotlivých tried ŽŠR 
 

2.) RR ŽŠR  
                                                                           T: 16.01.2020 

                                                                 Z: pani učiteľka Mgr. Chomová 
 

3.) Vytvoriť schránku odkazov žiakov, návrhov - ,,Bútľavka“ 
                                              T: do konca januára 

                                 Z: D. Salová 
                                                     Mgr. D. Chomová     

              
4.) Vyhlásenie súťaže - ,,Skokan školy“ – informácie o súťaži nástenka, RR  

                                                                           T: január, marec, máj 
                                                Z: Mgr. Z. Kiralyová  
                                                   Mgr. K. Benková 

             
      5.) Vyhlásenie súťaže o nové logo školy 
                                                                                       T: marec 2020 

                                                  Z: ŽŠR a vedenie školy 
K bodu č.9 
Za účasť poďakovala predsedníčka ŽŠR D. Salová a pani učiteľka Mgr. Chomová. 
 
Zápisnicu zapísala: Mgr. Daniela Chomová 
Overila:                    Dominika Salová, IX.A 
                                                   

 
 

V Košiciach, 15.1.2020 


