Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady
Termín:

19.3.2012

Účastníci:
Hosť:

všetci zástupcovia tried, okrem triednych zástupcov I.A, VIII.A, VIII.B
Mgr. Libo Igor, riaditeľ školy

1. Zástupcovia tried boli informovaní o žiackom preukaze ISIC a diskutovali o jeho
výhodách a možnostiach využitia v škole
2. Vypočuli si návrhy týkajúce sa prvého apríla – a o možnostiach organizovania rôznych
aktivít do budúcnosti
3. Zástupcovia tried odsúhlasili žiadosť o finančný príspevok zo ZRPŠ ku dňu profesorov
4. Jakub Dzimko oboznámil školskú radu o priebehu tohtoročnej ročenky, rozdelil úlohy
jednotlivým triedam a zástupcov oboznámil s termínmi odovzdania príspevkov
5. Predseda žiackej školskej rady privítala pána riaditeľa a krátko ho oboznámil s
informáciami súvisiacimi s prediskutovanými témami v čase jeho neprítomnosti
6. Riaditeľ školy:
oboznámil ŽŠR s priebehom spracovania vlaňajšej ročenky, spomenul jej
distribúciu v blízkom čase v tlačenej verzii – cena 0,50€
poďakoval študentom, ktorý sa podieľali na programe dňa otvorených
dverí v našej škole
ocenil školu aj študentov za veľmi dobrú aktivitu na rôznych súťažiach –
dobrá príprava žiakov do štúdia na vysokej škole
vyzval všetkých študentov k osobnej ústnej komunikácii, k priamemu
riešeniu problémov alebo prostredníctvom triednych zástupcov
(náhrada anonymných ankiet)
oznámil, že by mala pokračovať výmena okien na celej západnej strane
budovy školy + triedy otočené do átria - počas letných prázdnin =
problém chladu by mal byť úspešne vyriešený
oboznámil zástupcov s rekonštrukciou spŕch a šatní pri telocvičniach
v čase letných prázdnin
spomenul zverejnenie písomnej formy zápisnice na nástenke školy
navrhol uverejnenie fotiek jednotlivých zástupcov ŽŠR na viditeľnom
mieste – každý študent by mal vedieť na akého triedneho zástupcu sa
obrátiť
rozprával o základnej forme slušného správania – hlavne o nefajčení
v škole a jej okolí, ničenie majetku školy a pod.
v závere stretnutia zodpovedal na všetky položené otázky
7. Zástupcovia tried sa dohodli na ďalšom stretnutí predbežne naplánovanom na
30.4.2012
Viac informácii vám dajú vaši zástupcovia tried!
Zapísala – Veronika Olbertová

