Zápisnica č. 4/2013
zo zasadnutia Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine,
konaného dňa 15. apríla 2013
- 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 ŽŠR poďakovala členom za organizáciu Dňa učiteľov a dúfa v jej budúcoročné
konanie.
K bodu č. 3: Vystúpenie pána riaditeľa
Predsedníčka ŽŠR privítala pána riaditeľa Mgr. Igora Liba a odovzdala mu slovo:
- poďakoval za organizáciu a vyhodnotil Deň učiteľov, celoslovenské stretnutie
debatných klubov na našej škole, poďakoval za účasť a úspešnosť našich študentov
v súťažiach, či už na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni
- informoval o priebehu EČ maturitnej skúšky u nás na škole, výsledky zatiaľ nie sú
- informoval o dnešnej besede s primátorom mesta Martin
- zhodnotil úspech našej školy – 19. miesto v rebríčku gymnázií na Slovensku zo 199
hodnotených gymnázií
- 24. – 26. apríl – projekt Kvasinky pre sekundy
- 10. mája bude rozlúčka s maturantmi v telocvični školy
- 13. mája sa uskutočnia prijímacie skúšky, študenti budú mať riaditeľské voľno
- 20. – 22. mája bude prebiehať ústna časť maturitnej skúšky, študenti budú mať
riaditeľské voľno až na niektoré výnimky
- 31. mája pri príležitosti MDD navštívia žiaci prímy až tercie divadelné predstavenie
- od 21. júna môžu začať triedy chodiť na koncoročné výlety
K bodu č. 4: Rôzne
Členovia žiackej školskej rady sa zaujímali o Brejky na našej škole, o prítomnosti septím pri
maturitných skúškach. Brejky na našej škole boli a ich obnovenie sa zatiaľ neplánuje.
Septimy majú pomoc pri ústnej účasti maturitnej skúšky ako náhradu vyučovania – ich účasť
je povinná.
K bodu č. 5: Diskusia, záver
Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Predsedníčka žiackej školskej
rady poďakovala prítomným za účasť na rokovaní.
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