
 

 

 

 

                                                     

                                                  Zápisnica č.5/2021 

 

z 5. zasadnutia  Žiackej školskej rady pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v 

Košiciach, konaného 24. júna 2021 prezenčnou  formou 

 

 

- Počet prítomných členov je 6:   Barbara Demesová 2. A, Noemi Semková 2. B  

                                                      Jerguš Halčák 3. A, Jakub Barila 3. B  

                                                      Samuel Fiľo, Sára Kaprálová Sp,    

- Počet neprítomných členov: Terézia Hlatká 1. B, A. Chovancová 1. A, V. Kováčová 4. B,  

  S. Krištan /zmaturoval, 5. A/, L. Kout Sx 

- ŽSR je uznášania schopná 

- Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Prehľad aktivít a zhodnotenie 4. štvrťroka, školského roka 2020-2021  

                  3. Diskusia k pokračovaniu  v projekte Pokračovatelia novembra  

                  4. Diskusia, záver 

 

Rokovanie: 

K bodu č.1: Otvorenie  

 

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

zasadnutie Žiackej školskej rady.  

 

K bodu č.2: Prehľad aktivít a zhodnotenie posledného  štvrťroka  

 

Koordinátorka informovala členov ŽŠR o predsedovi ŽŠR, ktorý bude študovať v budúcom 

školskom roku v zahraničí. Preto vznikne situácia, v ktorej bude treba doriešiť funkciu predsedu 

ŽŠR, repektíve zástupcu žiakov v Rade školy pri EGJAK.   

Školský rok je ovplyvnený pandémiou, škola nefungovala prezenčne od októbra 2020. Prezenčné 

vyučovanie postupne nabehlo od marca 2021. ŽŠR pokračovala v projekte Pokračovatelia 

novembra. Niektorí žiaci sa zúčastnili webinárov, v súvislosti s naplnením Programového 

vyhlásenia. Koordinátorka ŽŠR sa zúčastnila webinára o naštartovaní mladých po nástupe do školy, 

projektu Kick-Up pre ŽŠR, ktorý bude pokračovať aj budúci školský  rok.  

 

K bodu č. 3: Diskusia k pokračovaniu  v projekte Pokračovatelia novembra  
 

ŽŠR pokračovala v projekte Pokračovatelia novembra. Niektorí žiaci sa zúčastnili webinárov, 

v súvislosti s naplnením Programového vyhlásenia. Na začiatku  júna  sa zúčastnili prvej odbornej  

prednášky so spoločnosťou Promiseo s.r.o. na tému sociálnych sietí. Koncom júna webinára o tom, 

ako vyzerá proces tvorby časopisu a mediálneho obsahu. Projekt bude pokračovať aj v budúcom 

školskom roku.  

 

K bodu č.4: Diskusia, záver  

 



Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Diskutovalo sa o možnostiach úpravy 

školského poriadku pre nový školský rok, o nápadoch aktivít do ďalšieho obdobia. Koordinátorka 

žiackej školskej rady poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŽSR.  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Elena Kolárová                                                         Sára Kaprálová 

                koordinátorka ŽŠR                                                            podpredseda ŽŠR   

 


