Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady

Termín:

28.11.2011

Účastníci:
Hosť:

všetci zástupcovia tried, okrem triedneho zástupcu VII.B, VIII.A
Mgr. Libo Igor, riaditeľ školy
Vedúca školskej jedálne
1. Účastníci Žiackej školskej rady si vypočuli návrhy týkajúce sa
programu plánovaného na posledný školský deň v roku 2011
2. Žiacka školská rada bola informovaná o Študentskom adventom
kalendári, projekte, ktorý bude na našej škole prebiehať celý december
3. Zástupcovia tried diskutovali o nových možnostiach pre zvýšenie
efektívnosti ŽŠR na našej škole
4. Predseda ŽŠR privítal hostí a pána riaditeľa krátko oboznámil
s informáciami súvisiacimi s prediskutovanými témami v čase jeho
neprítomnosti
5. Vedúca školskej jedálne informovala zástupcov tried:
- nových pravidlách pri uhradzovaní stravy
- o prísnom dodržiavaní noriem pri stanovovaní jedálnička
- dala do povedomia funkčnú mailovú adresu jedálne a rozprávala
aktualitách v oznamoch v školskej jedálne
- upozornila žiakov na zle vyplňovaný variabilný symbol pri
platbách
- o tom, že žiak, ktorý pri sebe nemá kartičku, nedostane obed
dovtedy, kým nedonesie potvrdenie o zaplatenom obede od pani
vedúcej (z dôvodu odstránenie PC slúžiacich na kontrolu
objednávok stravníkov)
6. vedúca školskej jedálne zodpovedala na všetky položené otázky (o
veľkostí porcii, cene obedov, o postupe pri zostavovaní jedálnička,..)
7. ŽŠR bola predstavená činnosť stravovacej komisie
8. Riaditeľ školy:

-

Vyzval študentov k aktívnemu zapojeniu sa do projektu „Vianoce
v škole“
Navrhol študentom, aby využili počas projektu „Vianoce v škole“
možnosť predstaviť svoju triedu ostatným ročníkom
Za celé vedenie školy a profesorský zbor poďakoval maturantom
za stužkové slávnosti, ktoré opäť boli na veľmi vysokej úrovni
Informoval o dni otvorených dverí, do ktorého budú zapojení ako
organizátori žiaci prím a sekúnd dňa 31.01.2012
Informoval o účte rodičovského združenia a aké výdavky sú
z neho platené (štartovné pre žiakov reprezentujúcich školu,
nákup nových pomôcok, cestovné, odmeny na konci školské roka
pre žiakov...)

-

Informoval o vyriešení problémov z minulého zasadnutia rady
(vzorové porcie v jedálni,..)
Ocenil tohoročný Deň študentov a pochválil študentov, ktorí sa
podieľali pri jeho organizovaní
V závere stretnutia zodpovedal na všetky položené otázky

9. Zástupcovia tried sa dohodli o ďalšom stretnutí naplánovanom na 30.
januára (pondelok) 2012 o 13:00 hod.

Viac informácii vám dajú vaši zástupcovia tried

