
 

 

 

 

                                                     

                                                  Zápisnica č.6/2022 

 

z 6. zasadnutia  Žiackej školskej rady pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v 

Košiciach, konaného 10. júna 2022 

 

 

- Počet prítomných členov je 6:   Barbara Demesová 4. A, Noemi Semková 4. B  

                                                      Jerguš Halčák 5. A, Jakub Barila 5. B, Terézia Hlatká 3.A,   

                                                     Michal Ferenc Sp,  Alexandra Chovancová 3. B, Miriam Šebová   

                                                      Sx  

- Počet neprítomných členov: V. Kováčová 5. B, Samuel Fiľo Ok, Sára Kaprálová Ok /zmaturovali/ 

- ŽSR je uznášania schopná 

- Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Prehľad aktivít a zhodnotenie 4. štvrťroka, školského roka 2021-2022  

                  3. Vyhodnotenie projektu Pokračovatelia novembra  

                  4. Informácie k novele a zmenám zákona týkajúcich sa činnosti ŽŠR  

                  5. Diskusia, záver 

 

Rokovanie: 

K bodu č.1: Otvorenie  

 

Na úvod zasadnutia ŽŠR Noemi Semková, predsedníčka,  privítala všetkých prítomných členov a 

otvorila zasadnutie Žiackej školskej rady za účasti koordinátorky ŽŠR.   

 

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

 

Predsedníčka ŽŠR zhodnotila spolu s členmi aktivity parlamentu za posledné obdobie školského 

roka. Veľmi úspešnou aktivitou bola Valentínska pošta. ŽŠR pripravuje ešte v júni medzitriedny 

futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy. Bude to celoškolská aktivita.  21.6.2022  sa chystá No Bag 

Day.   

 

K bodu č. 3: Vyhodnotenie projektu Pokračovatelia novembra  
 

ŽŠR pokračovala v projekte Pokračovatelia novembra. Projekt bol ukončený v máji 2022.  

Zúčastnené školy si pripravili prezentáciu pre odbornú komisiu, kde predstavili to, čo sa podarilo 

splniť, ale aj to čo bolo menej úspešné z ich programového vyhlásenia.    Projekt bol ukončený 

získaním certifikátu.  

 

K bodu č.4: Informácie k novele a zmenám zákona týkajúcich sa činnosti ŽŠR 

 

       V januári 2022 došlo k novele Zákona o štátnej správe, niekoľko zmien sa týka aj ŽŠR.  

       Zmeny: zmena názvu – už to nie je žiacka školská rada, ale ŠP-školský parlament, počet členov ŠP    

sa zvýši -  minimum je 5, maximum  17 členov, funkčné obdobie ŠP sa zmenilo z troch rokov  na 

maximálne 18 mesiacov.     Koncom školského roka  ŽŠR v tomto zložení končí. V budúcom školskom 



roku 2022-2023sa budú konať nové voľby v septembri 2022, na ktoré bude dohliadať Rada školy na 

EGJAK-u.   

 

K bodu 5: 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. Predsedníčka 

ŽŠR sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí. Koordinátorka ŽŠR sa poďakovala všetkým 

členom za aktívnu prácu v ŽŠR.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŽSR.  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Elena Kolárová                                                         Noemi Semková 

                koordinátorka ŽŠR                                                            predsedníčka ŽŠR   

 


