Zápisnica č. 3/2013
zo zasadnutia Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine,
konaného dňa 11. marca 2013
- počet prítomných členov je 14
- počet neprítomných členov je 4, z toho ospravedlnených 4
- ŽŠR je / nie je uznášania schopná
Program:
1. Otvorenie
2. Najnovšie informácie
3. Vystúpenie pána riaditeľa
4. 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 ŽŠR poďakovala členom za organizáciu Valentínskej pošty a dúfa v jej
budúcoročné konanie. Zároveň informovala členov o pripravovanom prekvapení pre
profesorov ku Dňu učiteľov.
K bodu č.3: Vystúpenie pána riaditeľa
Predsedníčka ŽŠR privítala pána riaditeľa Mgr. Igora Liba a odovzdala mu slovo:
- poďakoval za organizáciu celoslovenského stretnutia Connecting Classrooms, aktivity
ku Dňu otvorených dverí, za návrhy na školské tričko a aj za zapojenie študentov
oktáv do Valentínskej kvapky krvi a Valentínskej pošty
- informoval o pravidelnej aktualizácii a pridávaní noviniek na webstránku školy – časť
„novinky“
- informoval o víťaznom návrhu na školské tričko, ktoré vzniklo spojením viacerých
návrhov, tričko bude do výroby zadané začiatkom apríla, aby sa v máji už mohlo
predávať
- zhodnotil Gymnaziálny a Študentský ples
- vyhodnotil lyžiarky výcvik, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, až na jedno zranenie
dopadol veľmi dobre
- informoval o priebehu maturít: externá časť – 12.-14. marec, ústna časť – 20.-22. máj
- oboznámil členov o podmienkach udelenia riaditeľského voľna
- 21. marca sa uskutoční rodičovské združenie
- 22.- 23.3. sa v priestoroch našej školy uskutoční stretnutie debatných klubov z celého
Slovenska, ktoré organizuje debatný klub našej školy spoločne s asociáciou debatných
klubov
- 15. apríla navštívi našu školu primátor mesta Martin pán Hrnčiar a ponúkol členom
možnosť zapísať sa na besedu s ním
- vyzval členov aby informovali rodičov o možnosti poukázať 2% z dane našej škole
- informoval o akadémii ku 20. výročiu, ktorá sa uskutoční 7. júna v kine Strojár
- v budúcom školskom roku by mala na našej škole vyučovať anglický jazyk lektorka
z USA
- informoval o pokračovaní výmeny okien v čase letných prázdnin

K bodu č. 7: 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
V Martine dňa 11. 3. 2013

