Zápisnica č.3/2022
z 3. zasadnutia Žiackej školskej rady pri Evanjelickom Gymnáziu Jána Amosa Komenského
v Košiciach, konaného 3. februára 2022
- Počet prítomných členov je 11: stretnutie sa uskutočnilo online
Barbara Demesová 3. A, Jerguš Halčák 4. A, Jakub Barila 4. B
Veronika Kováčová 5.B, Michal Ferenc Sp, Miriam Šebová Sx
online 4:
Alexandra Chovancová 2. A, Noemi Semková 3. B,
Samuel Fiľo Ok
- Počet neprítomných členov: 1, Sára Kaprálová Ok
- ŽSR je uznášania schopná
- Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová
Program: 1. Otvorenie
2. Informácie o zmene Zákona o štátnej správe /zmeny týkajúce sa ŽŠR/
3. Informácie o pokračovaní projektu Pokračovatelia novembra
4. Informácie o výsledkoch dotazníka cez firmu Lynx.
5. Príprava EGJAK Day
6. Výsledky hlasovanie Merch Egjak
7. Diskusia, rôzne
8. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia koordinátorka p. uč. E. Kolárová privítala všetkých prítomných členov a otvorila
3. zasadnutie žiackeho parlamentu.
K bodu č.2: Informácie o zmene Zákona o štátnej správe /zmeny týkajúce sa ŽŠR/
Od januára 2022 došlo k zmene zákona : NOVELA ZÁKONA 596/2003 Z. Z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE
V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE. Žiaci boli na stretnutí informovaní koordinátorkou
o konkrétnych zmenách týkajúcich sa ŽŠR, odteraz žiackeho parlamentu. Konkrétne zmeny sú
súčasťou prílohy zápisnice.
K bodu č. 3: : Informácie o pokračovaní projektu Pokračovatelia novembra
Koordinátorka a členovia diskutovali o pokračovaní projektu Pokračovatelia novembra, ktorý bude
končiť v júni 2022. Zrealizovalo sa: vydanie školského časopisu, zriadenie účtu parlamentu na
sociálnych sieťach, zachovanie robotického krúžku, aktivity na prijatie nových študentov. Aktivity,
ktoré je ešte nutné zrealizovať: EGJAK Day.
K bodu č. 4: Informácie o výsledkoch dotazníka cez firmu Lynx.

Členovia boli informovaní o výsledkoch dotazníka realizovaného firmou Lynx v súvislosti
s projektom Pokračovatelia novembra, ktoré výsledky je dôležité zmeniť k lepšiemu.
K bodu č. 5: Príprava EGJAK Day
Členovia parlamentu diskutovali o príprave Egjak dňa, aké aktivity, kedy by mali byť
zorganizované.
K bodu č.6: Výsledky hlasovania Merch Egjak
Predsedníčka N. Semková informovala o postupe pri hlasovaní. Bola vytvorená komisia zložená
z učiteľov a žiakov, ktorá vybrala z prihlásených študentských návrhov sedem návrhov do finále.
Zamestnanci a žiaci školy hlasovali z týchto siedmich návrhov a vybrali tri najlepšie. Výsledky sú
zverejnené na stránke školy. Výhercovia budú odmenení vecnou cenou a kupónom, ktorý im
pomôže pri hodnotení v škole.
K bodu 7: Diskusia, rôzne
V diskusii padlo viacero podnetov a návrhov. Diskutovalo sa o fungovaní instagramu. M. Ferenc sa
pýtal na zorganizovanie Noci v škole. V. Kováčová a N. Semková navrhli pripraviť Valentínsku
akciu na škole. Diskutovalo sa o seminári z fyziky a jeho zamerania na medikov a technikov. Tento
podnet predniesol J. Barila. Takisto o zorganizovaní futbalového turnaja o pohár riaditeľa školy.
Prišiel aj podnet k vytvoreniu volejbalového ihriska s pieskom pre lepšie trávenie poobedňajšieho
času v škole. Koordinátorka navrhla zorganizovanie kahoot kvízu s cieľom informovať žiakov
o činnosti žiackeho parlamentu. Miriam Šebová pomôže tento kvíz zorganizovať.
K bodu 8: Záver
V závere koordinátorka poďakovala všetkým zúčastneným za aktívnu účasť.
Uznesenie z 3. zasadnutia žiackeho parlamentu:
1. Informovať riaditeľa školy o podnetoch žiakov: Noc v škole, semináre z fyziky…
2. Informovať vedenie o zmenách súvisiacich s novelou Zákona o školskej správe.
3. Zorganizovať kahoot kvíz o činnosti školského parlamentu, Valentínsku aktivitu.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia.
Príloha: zmeny o činnosti žiackeho parlamentu
V Košiciach 3. 2. 2022
Zápisnicu overil: Jakub Barila
Overovateľ
Zápisnicu vyhotovila: Barbara Demesová
Zapisovateľka
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PRÍLOHA:
ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA SA MENÍ NA ŠKOLSKÝ PARLAMENT: NOVELA ZÁKONA 596/2003
Z. Z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE
-

-

žiacke školské rady založené do 31. decembra 2021 zákon od 1 januára považuje za školské
parlamenty
školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej
30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy
počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho
ustanovenie alebo rada školy
na priebeh volieb dohliada rada školy
školský parlament musí mať minimálne päť členov, ako doteraz, ale môže mať maximálne až
17- členov, na rozdiel od minulých jedenástich
na ustanovujúcej schôdzi členovia schvália štatút školského parlamentu
na ustanovujúcej schôdzi takisto zvolia predsedu školského parlamentu
členovia tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov
funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu,
ale nesmie presiahnuť 18 mesiacov
na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom
školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať
na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s
predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia
školského parlamentu
školský parlament volí, ale po novom už neodvoláva zástupcu žiakov do rady školy
ak je v obci zriadený obecný mládežnícky parlament a/alebo rada seniorov, školský parlament s
nimi spolupracuje. Ďalej odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí
môžu zastupovať svoju školu. Prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu školské
parlamenty spolupracujú.

