
Zápisnica zo stretnutia ŽŠR 
prítomní členovia: 11 + Zuzana Horniaková,koordinátorka ŽŠR 

neprítomní: 2 

stretnutia sa zúčastnila aj pani riaditeľka Renáta Mikulášová 

priebeh zasadnutia: 

 

1. Valentínska pošta 
- Rozbor úspešnosti akcie 

2. Stav oddychovej miestnosti 
- Riešenie zbierky na tepovanie gauča a preberanie alternatív 
- Odôvodnenie zo strany riaditeľky- kolektívna chyba, a tým pádom sa na tepovanie 

gauča budú zbierať všetci žiaci. 
3. Voľby do ŽŠR 

- Stanovenie termínu na voľbu členov ŽŠR na 19.3.2019 
- Predseda ŽŠR sa odvolí nasledujúci deň v úzkom kruhu novozvolených kandidátov 
- Kandidátky by mali byť napísané do 28.2.2019 (vzápätí ich treba zaslať na 

emailovú adresu- viktoria.bitusikova@gmail.com alebo na FB- Viktória Bitušíková) 
- Návrh možnosti video-kandidátiek 
- Plánovanie priebehu volieb a navrhnutie možnosť volieb cez internet 

4. Návrh o zapojenie  sa do súťaže o návštevu TV JOJa jej priestorov, pri ktorej máme 
možnosť spoznať zákulisie vysielania a taktiež oboznámeniesa s tvorbou spravodajských 
reportáží. Podmienkou je nakrútiť cca 60 sekundové videoa zaslať ho na tento 
odkaz(https://www.noviny.sk/slovaci_v_eu/409753-sutaz-pre-studentov-strednych-
skol-vyhrajte-navstevu-tv-joj-a-spoznajte-zakulisie-priprav-spravodajstva). Je potrebné 
vo videu odpovedať na 2 otázky: Prečo je dôležité byť súčasťouEurópskej únie? Prečo je 
dôležité zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu? Video je možné zaslať do 
31.3.2019. Podrobnejšie informácie sú v linku. 

5. Fiktívne študentské voľby na prezidenta SR 
- Uvedenie výsledkov volieb 
- Plánovanie priebehu ďalších, ktoré sa budú konať 20.3.2019 po piatej vyučovacej 

hodine 
6. Zbierka plastových vrchnáčikov 

- Uvažovanie o zrealizovaní ďalších charitatívnych akcii. 
7. Deň profesií 

- Predstavenie akcie, upovedomenie ostatných o celom koncepte akcii 
- Akcia bola jednohlasne schválená a plánuje sa cez obdobie maturít 

8. Školský časopis 
- Nové číslo vyjde 25.2.2019 (v pondelok) 
- POZOR!!! Náhodné číslo bude obsahovať lístok na ples! 



- Prijímanie nových členov to novinárskeho tímu je stále aktuálne, čiže ak o niekom 
viete, či ním ste, neváhajte! 

9. Ples 
- Preberanie organizačných detailov (počet lístkov, program, financie,...) 
- Viacerí členovia ponúkli pomoc, no budeme radi aj za každú pomoc od vás žiakov 
 

10. Diskusia o triednych výletoch. 
11. Preberanie aktuálnej témy : Krabica na mobilné telefóny 
12. Opätovné vymýšľanie cesty k získaniu toaletného papiera a hygienických potrieb. 
13. Sťažnosti od tretieho ročníka na rozsiahlu úlohu od p.p. Breznoščáka a vytváranie 

projektu na predmet UMK pod vedenímp.p. Wintera. Keďže žiakom 3.ročníka pripadá 
tvorba projektovej práce, obávajú sa, že na tieto projekty im nezvýši čas. 

Poznámky Pani riaditeľky : 

1. Výzva žiakov na vykladanie stoličiek po poslednej hodine v danej triede. 
2. Prosba na väčšiu angažovanosť žiakov proti kyberšikane. 
3. Výzva žiakov na správne používanie separačných nádob na odpad, ktoré sú 

umiestnené na chodbách školy. 
4. Vyhlásenie možnosti ďalšej policajnej prehliadky na zistenie prítomnosti drog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Balžanka, I.A 


