Zápisnica č. 1/2013
zo zasadnutia Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine,
konaného dňa 28.1.2012
- počet prítomných členov je 16
- počet neprítomných členov je 2, z toho ospravedlnených 2
- ŽŠR je / nie je uznášania schopná
Program:
1. Otvorenie
2. Najnovšie informácie
3. Vystúpenie pána riaditeľa
4. Rôzne
5. 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: Najnovšie informácie
Predsedníčka informovala členov o Valentínskej pošte, ktorú zorganizuje ŽŠR v spolupráci so
Sekundou B.
K bodu č. 3: Vystúpenie pána riaditeľa
Predsedníčka ŽŠR privítala pána riaditeľa Mgr. Igora Liba a odovzdala mu slovo:
- poďakoval za organizáciu pasovacieho večierku, Mikuláša a Vianoc v škole a všetky
akcie zhodnotil veľmi pozitívne
- uskutočnil sa zdokonaľovací lyžiarsky a snowboardový kurz pre kvinty
- na našej škole bola ukončená výmena dvoch chlapčenských záchodov v celkovej sume
11 500€
- dnes (28.1.) sa uskutoční klasifikačná porada
- upozornil na prezúvanie žiakov v priestoroch školy, pretože nevidí dôvod na
neprezúvanie, keďže boli vykonané opatrenia na zvýšenie teploty v budove školy
- dňa 7.2.2013 sa v priestoroch našej školy uskutoční Deň otvorených dverí pre
záujemcov o štúdium na našej škole
K bodu č. 4: Rôzne
Niektorí členovia ŽŠR vyjadrili za svoje triedy nespokojnosť s jedným z členov
pedagogického zboru a požiadali o opravy na dievčenských záchodoch na prízemí školy.
Pán riaditeľ požiadal zástupcov tried, ktorých sa problém s vyučujúcim týka, aby sa dohodli
na termíne a prišli za ním, kde sa pokúsia celý problém vyriešiť. S opravou na záchode
nebude problém a prisľúbil jej skorú realizáciu.
K bodu č. 5: 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 ŽŠR
V Martine dňa 28.1.2012

