Zápisnica č. 3/2012
zo zasadnutia Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine,
konaného dňa 3.12.2012
- počet prítomných členov je 18
- počet neprítomných členov je -, z toho ospravedlnených - ŽŠR je / nie je uznášania schopná
Program:
1. Otvorenie
2. Nový štatút žiackej školskej rady
3. Najnovšie informácie
4. Vystúpenie pána riaditeľa
5. Rôzne
6. Diskusia, záver
Rokovanie:
K bodu č. 1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia žiackej školskej rady predsedníčka Radoslava Rechtoríková privítala
všetkých prítomných členov žiackej školskej rady a otvorila zasadnutie žiackej školskej rady.
K bodu č. 2:
Predsedníčka Radoslava Rechtoríková a podpredseda Jakub Dzimko predstavili členom ŽŠR
nový štatút. Štatút bol doplnený o niektoré nové body a zároveň niektoré body boli
pozmenené alebo vypustené. Následne bol štatút všetkými členmi ŽŠR schválený. Od toho
momentu nadobudol účinnosť a bude zverejnený na web stránke školy.
K bodu č. 3:
ŽŠR bol vytvorený e-mail: zsr@gymlet.sk na ktorý môžu študenti školy podávať svoje návrhy
a podnety, či už anonymne alebo pod svojím menom. Všetkými podnetmi sa bude ŽŠR
zaoberať.
V Martine vznikla opäť myšlienka znovu vytvorenia mládežníckeho parlamentu. Z toho
dôvodu bude vo vybraných triedach prebiehať počas vyučovania anketa.
K bodu č. 4:
Predsedníčka ŽŠR privítala pána riaditeľa Mgr. Igora Liba a odovzdala mu slovo:
- poďakoval za organizáciu a účasť na Dni študentov a zhodnotil ho ako veľmi peknú
akciu;
- zúčastnil sa stužkových slávností, ktoré podľa neho dopadli dobre, až na malé
incidenty;
- informoval o najbližších podujatiach, ktoré nás čakajú: pasovací večierok, ktorý
organizuje kvinta B sa uskutoční 6. 12. od 16:00 hod. v telocvični školy, Mikuláš,
ktorý bude prebiehať taktiež 6.12. a Vianoce v škole, ktoré sa uskutočnia posledný
vyučovací deň v roku 2012, t.j. 21. 12.;
- v tejto súvislosti požiadal o slušné správanie študentov počas týchto programov

- na našej škole prebieha aj výmena chlapčenských záchodov, ktorá by mala trvať
maximálne 10 dní;
- opäť tento rok je v našej škole vďaka kvarte A a p.p. Tomagovej školský adventný
kalendár, z ktorého je každý deň vylosovaný predmet, z ktorého sa v ten deň neskúša;
- predĺžil sa termín odovzdávania návrhov na nové školské tričká – koniec decembra
- požiadal o prezúvanie, hlavne v zimných mesiacoch.
K bodu č. 5: Rôzne
Jakub Dzimko informoval o dlhodobo nefungujúcej wifi sieti na našej škole. Problém je na
strane T-Comu nie na našej, ale už sa začalo pracovať na oprave.
Členovia sa zaujímali či sa na našej škole nachádza ambulancia zubného lekára a o možnosti
skrátiť zvonenia. Ambulancia zubného lekára na našej škole bola, ale v už niekoľko rokov
nefunguje. O skrátení zvonenia vedenie školy neuvažuje.
K bodu č. 6: Diskusia, záver
Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Predsedníčka žiackej školskej
rady poďakovala prítomným za účasť na rokovaní.
Radoslava Rechtoríková
Predsedníčka žiackej školskej rady

Zapísal: Jakub Dzimko, podpredseda žiackej školskej rady
V Martine dňa 3. 12. 2012

