
                                  
                                                                 Zápisnica č.1/2019 

Zo zasadnutia Žiackej školskej rady pri Evanjelickom Gymnáziu Jána Amosa 
Komenského v Košiciach, 

konaného 29. novembra 2019 
 

- Počet prítomných členov je 7: Noemi Semková 1. B 

                                                                      Jerguš Halčák 2. A, Jakub Barila 2. B 

                                                                      Katarína Simonová 3. A, Veronika Kováčová 3. B 

                                                                      Samuel Krištan 4. A 

                                                                      Lukáš Kout Ki 

Počet neprítomných členov: 5  

 ŽSR je uznášania schopná 

 Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prehľad aktivít za prvý štvrťrok 2019/2020 

3. Informácie zo stretnutia žiackeho parlamentu, zo školenia pre členov ŽŠR 

4. Príprava akcií do ďalšieho štvrťroka 

5. Diskusia, záver 

 

Rokovanie: 

K bodu č.1: Otvorenie 

 Na úvod zasadnutia ŽŠR p. E. Kolárová privítala všetkých prítomných členov a otvorila zasadnutie 

Žiackej školskej rady. Slovo odovzdala L. Koutovi, predsedovi ŽŠR.   

K bodu č.2: Prehľad aktivít za prvý štvrťrok 2019/2020 

V mesiacoch september až november sa ŽŠR podieľala na príprave Dňa otvorených 

dverí. Samuel Fiľo sa stal zástupcom našej rady v  Žiackom parlamente v Košiciach. 

Lukáš Kout ako predseda sa zúčastnil školenia v RCM v Košiciach o vedení 

a komunikácii. Spolupracujeme so Študentskou úniou Slovenska, projekt Fiktívna 

krajina.   

K bodu č.3: Informácie zo stretnutia žiackeho parlamentu, zo školenia pre členov ŽŠR 
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Predseda ŽSR prezentoval informácie o školení v RCM. Toto školenie bolo veľmi podnetné. 

Stretol tam ďalších mladých ľudí, vymenili si skúsenosti s vedení a činnosťou ŽŠR. Informácie 

zo zasadnutia parlamentu sme nemali, S. Fiľo  bol neprítomný. 

K bodu č.4: Príprava akcií do ďalšieho štvrťroka 

ŽŠR plánuje zorganizovať prednášku psychológov o predchádzaní vyhorenia pre maturantov.  

Plánuje zorganizovať Vianočný koláčový deň, vianočnú burzu kníh. Výťažok z dobrovoľného 

príspevku bude odovzdaný duchovnému správcovi školy. Rada vypomáha pri akciách 

organizovaných našim gymnáziom.  

K bodu č. 5: Diskusia, záver 

Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Diskutovalo sa o aktuálnych 

otázkach: o zákaze nosenia neuzatvorených pohárov, o klimatizácii, školskom poriadku. 

Predseda žiackej školskej rady poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŽSR. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Elena Kolárová                                                        Lukáš Kout 

        V Košiciach 29. 11. 2019                                                     Predseda  žiackej školskej rady 

 

 

   


