Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady
Termín:

11.6.2012

Účastníci:

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

Hosť:

1. Predseda ŽŠR zhrnul prácu za školský rok 2011/2012, poďakoval všetkým
zástupcom za pracovitosť, vytrvalosť a za všetky akcie, ktoré sa uskutočnili
2. Zástupcovia boli informovaný o novom odkaze pre ŽŠR na stránke školy,
o všetkých zverejnených textoch a fotkách, ktoré by sa tam mali v blízkej dobe
nachádzať
3. Predstavil prvotný plán práce ŽŠR do budúceho roku
4. Predseda žiackej školskej rady privítala pána riaditeľa a krátko ho oboznámil s
informáciami súvisiacimi s prediskutovanými témami v čase jeho neprítomnosti
5. Riaditeľ školy:
- Poďakoval ŽŠR za spoluprácu v školskom roku, osobitne predsedovi Veronike
Olbertovej, ktorá odchádza na študijný pobyt do zahraničia
- Pochválil všetkých tohoročných maturantov za veľmi dobrý priemer
maturitných skúšok a vyzdvihol vynikajúcu prácu na externej časti maturity
- Poukázal na vysoké umiestnenie školy v rámci výsledkov maturitných skúšok
na Slovensku
- Informoval o ukončení štúdia a odovzdávaní maturitných vysvedčení
v Slovenskom komornom divadle a poďakoval všetkým účinkujúcim
- Informoval o stále slušnom počte prihlásených detí na prijímacie skúšky (114
záujemcov) – výber nie nábor
- Budúci školský rok sa budú otvárať dve triedy po 30 žiakov
- Informoval o malej účasti na rodičovskom združení ku koncu školského roka
- Stanovil dátumy na záverečné školské výlety
- Informoval o možnosti podieľať sa na tvorbe školského poriadku (zmeny,
návrhy, pripomienky) – ŽŠR
- Informoval o úprave strechy prebiehajúcej počas mesiaca jún
- Pripomenul rekonštrukciu šatní telocvične, zmenu osvetlenia v telocvični,
zmenu okien a ďalšie práce uskutočňujúce sa na pôde školy počas školských
prázdnin
- Na záver zodpovedal na všetky položené otázky
6. Predseda ukončil obdobie práce ŽŠR v šk. roku 2011/2012 a poďakoval sa
všetkým zúčastneným

Viac informácii vám dajú vaši zástupcovia tried!
Zapísala – Veronika Olbertová

