Zápisnica č.1/2021
z 1. zasadnutia Žiackej školskej rady pri Evanjelickom Gymnáziu Jána Amosa Komenského
v Košiciach, konaného 7. septembra 2021
- Počet prítomných členov je 8: Alexandra Chovancová 2. A
Barbara Demesová 3. A, Noemi Semková 3. B
Jerguš Halčák 4. A, Jakub Barila 4. B
Veronika Kováčová 5.B
Samuel Fiľo, Sára Kaprálová Ok
- Počet neprítomných členov: 3/T. Hlatká 2. B, L. Kout Sp, S. Krištan
- ŽSR je uznášania schopná
- Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová
Program: 1. Otvorenie
2. Informovanie o odchode členov ŽŠR, doplňujúcich voľbách do ŽŠR a vytvorení
školského parlamentu.
3. Príprava aktivít v 1. štvrťroku 2021/2022
4. Príprava pokračovania v projekte Pokračovatelia novembra
5. 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 v novom školskom roku. Prvého zasadnutia sa zúčastnil aj
novozvolený pán riaditeľ Mgr. Martin Ilavský, ktorý sa členom ŽŠR prihovoril a vyzval ich k aktívnej
a samostatnej práci v ŽŠR.
K bodu č.2: Informovanie o odchode členov ŽŠR, doplňujúcich voľbách do ŽŠR a vytvorení
žiackeho parlamentu
V novom školskom roku koordinátorka informovala členov o vzdaní sa funkcie predsedu Lukáša
Kouta a jeho členstva v ŽŠR z dôvodu individuálneho štúdia v zahraničí. Samuel Krištan prestal byť
členom ŽŠR pretože zmaturoval v máji 2021. ŽŠR potrebuje pripraviť doplňujúce voľby do súčasnej
ŽŠR. Termín bol určený do konca septembra. Po ich realizácii sa uskutoční voľba nového predsedu
ŽŠR. Koordinátorka navrhla ŽŠR vytvorenie školského parlamentu. Členmi parlamentu by sa stali
zástupcovia tried, ktorí by neboli zvolení do ŽŠR, ktorá môže mať 11 členov. Žiacky parlament by
spolupracoval so ŽŠR. Termín založenia žiackeho parlamentu je do konca septembra 2021. ŽŠR
schválila návrh koordinátorky jednohlasne.
K bodu č. 3: Príprava aktivít do 1. štvrťroka 2021/2022
Školský rok je naďalej ovplyvnený COVID-om. Začiatkom školského roka počas triednických hodín
členovia ŽŠR budú informovať jednotlivé triedy o svojej činnosti a cieli vytvoriť žiacky parlament.
Hlavnou úlohou tohto obdobia je uskutočniť doplňujúce voľby do ŽŠR a vytvorenie školského

parlamentu. ŽŠR bude spolupracovať s vedením na príprave DOD prezenčnou alebo online formou,
imatrikulácie. Členovia ŽŠR a parlamentu sa budú zúčastňovať školení /Iuventa, RCM, Študentská
únia/. Koordinátorka ŽŠR bude pokračovať v projekte pre koordinátorov ŽŠR, ktorý organizuje
Iuventa, Kick-Up. Sára Kaprálová navrhla zorganizovanie online besedy s bývalými študentami
EGJAKu, ktorí študujú v zahraničí. Budú informovať našich maturantov o štúdiu v zahraničí.
Členovia navrhli organizovanie „veselých piatkov: kocka-piatok, čierno-biely piatok... ŽŠR navrhla
obnovenie školského vysielania cez školský rozhlas.
K bodu č.4: Príprava pokračovania v projekte Pokračovatelia novembra
Členovia ŽŠR a žiaci, ktorí participujú na projekte budú pokračovať v projekte aj v tomto
školskom roku. Hlavným cieľom je obnova školského časopisu v tlačenej podobe a doriešenie
splnenia Vyhlásenia. Vyhodnotenie projektu je posunuté na jún 2022.
K bodu č.5: Diskusia, záver
Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Diskutovalo sa o možnostiach online
zasadnutí ŽŠR. Noemi Semková prišla s návrhom pre vedenie školy, aby došlo o oprave
a používaniu spŕch po hodinách telesnej výchovy. Diskutovalo sa o školskom poriadku.
Koordinátorka ŽŠR poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŽSR.
Zapísala: Mgr. E. Kolárová

