
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
8.10.2020 

Prítomní: Adam Aponyi, Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Emma 
Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej Brezovský, Natália Mária Mesáková, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 10 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Jedenásty člen si toho času neuplatňoval mandát 
a nemohol sa zúčastniť zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie – schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie výsledkov volieb predsedu ŽŠR zo dňa 26.5.2020, voľba zástupcu žiakov do Rady školy 

4. Vzatie na vedomie výsledkov volieb členov ŽŠR zo dňa 24.9.2020 

5. Vzatie na vedomie výsledkov doplňujúcich volieb členov ŽŠR zo dňa 1.10.2020 

6. Tajná voľba jedenásteho člena ŽŠR (spomedzi kandidátov Elise Ábelová a Ester Ellen Štubňová) 

7. Vymenovanie podpredsedu ŽŠR 

8. Program predsedu ŽŠR 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Za zástupcu žiakov do rady školy bola zvolená Nina Masaryková, ktorú predsedovia jednotlivých 
tried za predsedu Žiackej školskej rady zvolili dňa 26.5.2020. Hlasovanie o tomto bode programu bolo 
verejné. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 



4. Žiacka školská rada sa uzniesla, že berie na vedomie výsledky volieb členov ŽŠR zo dňa 24.9.2020. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

5. Žiacka školská rada sa uzniesla, že berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb členov ŽŠR zo 
dňa 1.10.2020. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

6. Žiacka školská rada sa v tajnej voľbe pomerom hlasov 5:4 uzniesla, že posledného nezaplneného 
miesta člena ŽŠR sa ujme Ester Ellen Štubňová. Svoj mandát môže vykonávať odo dňa zvolenia. 

Hlasovanie: za kandidátku Ábelovú/za kandidátku Štubňovú/zdržal sa hlasovania/nehlasoval – 
4/5/0/1 

 

7. Na uvoľnené miesto podpredsedu Žiackej školskej rady vymenovala predsedníčka ŽŠR Daniela 
Valka. 

 

8. Predsedníčka Žiackej školskej rady ostatným členom ŽŠR predstavila svoj program, ktorý hodlá 
realizovať v školskom roku 2020/2021. Členov ŽŠR požiadala o vyslovenie súhlasu so znením 
programu. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

9. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

10. Predsedníčka Žiackej školskej rady poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia: Jakub Rendvanský   ......................................................... 

            Emma Vičanová                              .......................................................... 

 

 

 



Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
5.11.2020 

Prítomní: Adam Aponyi, Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Emma 
Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej Brezovský, Natália Mária Mesáková, Nina Mária Masaryková, 
Ester Ellen Štubňová 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 11 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Na zasadnutí bol prítomný aj riaditeľ školy Mgr. 
Radim Urban. 

 

Program: 

1. Otvorenie – schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrh na novelizáciu Štatútu Žiackej školskej rady pri GPdC 

4. Tematický týždeň 

5. Podpora účasti školy na programe Gesto pre mesto od Raiffeisen banky 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 11/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Žiacka školská rada sa uzniesla, že schvaľuje novelu Štatútu ŽŠR v zmysle jeho pôvodného znenia 
z 20.1. 2020. ŽŠR pred prijatím novely v rozprave prediskutovala kvalitu návrhu a zhodla sa na 
niektorých čiastkových zmenách. Na prijatie novely bol nevyhnutný súhlas aspoň 6 členov ŽŠR. 
Schválenú podobu návrhu novely Štatútu ŽŠR dáva na signovanie predsedníčke ŽŠR, podpredsedovi 
ŽŠR a riaditeľovi školy. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 11/0/0 

 

 



4. Žiacka školská rada sa uzniesla, že berie na vedomie žiadosť predsedníčky ŽŠR, aby sa v budúcom 
období, po návrate do školy, obnovilo konanie tzv. tematického dňa. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 11/0/0 

 

5. Žiacka školská rada sa uzniesla, že berie na vedomie výzvu podpredsedu ŽŠR, aby sa jej členovia 
aktívne zapojili do súťaže Gesto pre mesto od Raiffeisen banky a spopularizovali túto myšlienku aj 
medzi ostatnými. Škola v nej súťažila o finančnú podporu pre zakúpenie nových titulov do anglickej 
knižnice. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 11/0/0 

 

6. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 11/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

7. Predsedníčka Žiackej školskej rady poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia: Jakub Rendvanský   ......................................................... 

Emma Vičanová    ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
3.12.2020 

Prítomní: Adam Aponyi, Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Emma 
Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej Brezovský, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 9 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Dve členky ŽŠR sa ospravedlnili zo zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu  

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Návrh na skrášlenie chodieb študentskými tablami  

4. Nákup separačných odpadkových košov určených k jednoduchšej recyklácií odpadu, 

kompostovanie bioodpadu a osvetová kampaň v oblasti korektnej recyklácie  

5. Návrh na umiestnenie zrkadiel pre žiakov  

6. Ustanovenie Dňa Zeme (22. apríl) ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity  

7. Návrh novelizácie Školského poriadku Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany  

8. Odporúčanie pre predsedu ŽŠR, podpredsedu ŽŠR a riaditeľa školy podpísať novelizáciu Štatútu ŽŠR 

schválenú ŽŠR dňa  5. 11. 2020  

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Emma Vičanová, Jakub Rendvanský 

 

3. Žiacka školská rada sa na základe podnetu od vedenia školy, ktoré sa rozhodlo vyvesiť časť 
študentských tabiel na steny chodieb, uzniesla na vyslovení súhlasu s touto aktivitou. Zároveň 
v hlasovaní vybrala konkrétne tablá určené na skrášlenie chodieb. 

Hlasovania, pri ktorom členovia ŽŠR vyberali maximálne 30 tabiel, sa zúčastnilo 9 členov ŽŠR. 



4. Navrhovateľ uznesenia podľa bodu č. 4 ústne predniesol celé znenie navrhovaného uznesenia 
a bola otvorená rozprava k tomuto bodu programu. Po schválení procedurálneho návrhu č. 1 bola 
prerušená rozprava o tomto bode a k hlasovaniu nedošlo. 

 

Procedurálny návrh č. 1: Prerušiť rokovanie o bode č. 4, presunúť body programu č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 
na nasledujúce zasadnutie ŽŠR. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

8. Žiacka školská rada uznesením odporučila predsedníčke ŽŠR, podpredsedovi ŽŠR a riaditeľovi školy, 
aby podpísali novelizáciu Štatútu ŽŠR schválenú dňa 5. 11. 2020. 

 

9. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

10. Predsedníčka Žiackej školskej rady poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia: Emma Vičanová    ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
18.12.2020 a 19.12.2020 

Prítomní: Adam Aponyi, Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Emma 
Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej Brezovský, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 10 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Jedna členka ŽŠR sa ospravedlnila zo zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu  

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Propagácia korektnej separácie odpadu  

4. Návrh na umiestnenie zrkadiel pre žiakov  

5. Ustanovenie Dňa Zeme (22. apríl) ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity 

6. Pozitívna motivácia žiakov – filmový festival Cinematik 

7. Návrh novelizácie Školského poriadku Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Členom ŽŠR predkladateľ  návrhu predstavil potenciálnu kampaň za korektnú separáciu odpadu na 
gymnáziu a možnosti, ako dosiahnuť jej účel. Členovia ŽŠR sa uzniesli na zakúpení propagačných 
materiálov v oblasti separácie. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 



Procedurálny návrh č. 1: Prerušiť rokovanie o bode č. 4, presunúť body programu č. 4, č. 6 a č. 7 na 
ďalší rokovací deň 19.12.2020. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

5. Predkladateľ návrhu oboznámil členov ŽŠR s námetom využiť voľný čas počas maturitných skúšok 
a prepojiť ho pre študentov nižších ročníkov s konaním Dňa Zeme. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

Štvrté zasadnutie ŽŠR bolo dňa 18.12.2020 prerušené. V rokovaní sa pokračovalo dňa 19.12.2020. 

 

4. Navrhovateľ stiahol príslušný návrh s prísľubom prepracovať jeho znenie, k hlasovaniu o ňom sa 
nepristúpilo. 

 

6. Navrhovateľ stiahol príslušný návrh s prísľubom prepracovať jeho znenie, k hlasovaniu o ňom sa 
nepristúpilo. 

 

7. Navrhovateľ predložil členom ŽŠR podnet pre novelizáciu Školského poriadku. Po rozprave stiahol 
príslušný návrh, k hlasovaniu o ňom sa nepristúpilo. 

 

8. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

9. Predsedníčka Žiackej školskej rady poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia: Emma Vičanová    ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 

 

 

 



Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
7.1.2021 

Prítomní: Daniel Valko, Emma Vičanová, Jakub Rendvanský, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 4 a ŽŠR bola preto neuznášaniaschopná. Siedmi členovia ŽŠR sa ospravedlnili zo 
zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľná rozprava 

4. Návrh na uznesenie  

5. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 4/0/0 

 

Program nebol schválený, predsedníčka rady konštatovala neuznášaniaschopnosť ŽŠR, a preto 
ukončila zasadnutie. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia:  Emma Vičanová   ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
4.2.2021 

Prítomní: Adam Aponyi, Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Emma Vičanová, Jakub 
Rendvanský, Matej Brezovský, Nina Mária Masaryková, Ester Ellen Štubňová 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 9 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Dve členky ŽŠR sa ospravedlnili zo zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľná rozprava 

4. Návrh na uznesenie 

5. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Členovia ŽŠR prediskutovali aktuálne vzdelávacie metódy v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej 
situácie spojenej s ochorením Covid-19. 

 

4. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia:  Emma Vičanová   ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 



Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
4.3.2021 

Prítomní: Daniel Valko, Emma Vičanová, Jakub Rendvanský, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 4 a ŽŠR bola preto neuznášaniaschopná. Siedmi členovia ŽŠR sa ospravedlnili zo 
zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľná rozprava 

4. Návrh na uznesenie  

5. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 4/0/0 

 

Program nebol schválený, predsedníčka rady konštatovala neuznášaniaschopnosť ŽŠR, a preto 
ukončila zasadnutie. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia:  Emma Vičanová   ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 8 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
8.4.2021 

Prítomní: Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Emma Vičanová, Jakub 
Rendvanský, Matej Brezovský, Natália Mária Mesáková, Nina Mária Masaryková, Ester Ellen 
Štubňová 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 10 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Jeden člen ŽŠR sa ospravedlnil zo zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu 

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zriadenie Zbierky uznesení ŽŠR 

4. Výbory ŽŠR 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Členovia ŽŠR schválením uznesenia zriadili Zbierku uznesení ŽŠR, ktorá bude obsahovať všetky 
normy (uznesenia, novelizácie, ap.) odobrené ŽŠR. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

4. Členovia ŽŠR schválili uznesenie, ktorým oprávnili ŽŠR kooptovať rôznorodé študentské výbory na 
škole. Cieľom je aktívnejšie zapojiť žiakov do života školy. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

 



5. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia:  Emma Vičanová   ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica č. 9 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 
27.4.2021 

Prítomní: Adam Aponyi, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Emma Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej 
Brezovský, Nina Mária Masaryková 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka rady otvorila zasadnutie ŽŠR a privítala prítomných členov rady. Počet prítomných 
členov bol 7 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Štyria členovia ŽŠR sa ospravedlnili zo zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie - schválenie programu  

2. Poverenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o stave Žiackej školskej rady 

4. Návrh na uznesenie 

5. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 7/0/0 

 

2. Predsedníčka Žiackej školskej rady poverila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Daniel Valko 

Overovatelia zápisnice – Jakub Rendvanský, Emma Vičanová 

 

3. Predsedníčka ŽŠR predniesla správu o stave Žiackej školskej rady. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 7/0/0 

 

4. Návrh na uznesenie prečítal Daniel Valko. 

Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 7/0/0 

Členovia ŽŠR návrh na uznesenie schválili. 

 

Zapísal: Daniel Valko     ......................................................... 

Overovatelia:  Emma Vičanová   ......................................................... 

Jakub Rendvanský   ......................................................... 



Zápisnica č. 10 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 6.5. 

2021 a 11.5. 2021 

Prítomní členovia ŽŠR: Andrea Žlnayová, Daniel Pavelka, Daniel Valko, Diana Rustemova, Elise Mária 

Ábelová, Emma Vičanová, Jakub Rendvanský, Matej Brezovský 

Prítomný Koordinátor ŽŠR: RNDr. Lívia Rajnáková 

 

1. Otvorenie 

Predseda rady otvoril zasadnutie Žiackej školskej rady a privítal prítomných členov rady. Počet 

prítomných členov bol 9 a ŽŠR bola preto uznášaniaschopná. Dvaja členovia rady dopredu 

ospravedlnili svoju neúčasť. 

Program: 

1. Otvorenie – schválenie programu  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Znenie sľubu predsedu ŽŠR 

4. Schválenie výsledkov volieb predsedu ŽŠR zo dňa 3.5. 2021, voľba zástupcu žiakov do Rady školy  

5. Sľub predsedu ŽŠR 

6. Vymenovanie podpredsedu ŽŠR  

7. Voľba koordinátora Zbierky uznesení ŽŠR  

8. Schválenie rozpočtu ŽŠR pre školský rok 2020/2021  

9. Program predsedu ŽŠR 

10. Vytvorenie niektorých výborov pri Žiackej školskej rade 

a. Prerokovanie uznesenia  

b. Prerokovanie spôsobu voľby členov do novovytvorených výborov  

11. Časová kapsula Gymnázia Pierra de Coubertina 

12. Diskusia o aktívnejšom zapájaní predsedov tried do riešení problémov školy 

13. Diskusia o vytvorení školského podcastu 

14. Diskusia o vytvorení debatného krúžku 

15. Diskusia o propagácii aktivít ŽŠR prostredníctvom sociálnych médií 

16. Diskusia o stave kvality výučby počas dištančného i prezenčného vzdelávania 

17. Diskusia o úrovni psychohygieny v škole a o zlepšeniach duševného zdravia žiakov 

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 



 

2. Predseda Žiackej školskej rady poveril zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Jakub Rendvanský 

Overovatelia zápisnice – Daniel Valko, Emma Vičanová 

 

3. Členom Žiackej školskej rady predkladateľ návrhu predstavil potenciálny proces skladania 

konkrétneho sľubu pre novozvolených predsedov ŽŠR. Členovia Žiackej školskej rady sa uzniesli na 

zavedení skladania tohto sľubu. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

4. Za zástupcu žiakov do Rady školy bol zvolený Jakub Rendvanský, ktorý sa v zmysle ods. 7 čl. VII 

Štatútu Žiackej školskej rady stal predsedom Žiackej školskej rady dňa 3.5. 2021. Predseda Žiackej 

školskej rady bol upovedomený koordinátorkou Žiackej školskej rady o náležitostiach členstva v Rade 

školy. Hlasovanie o tomto bode programu bolo verejné. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

5. Predseda Žiackej školskej rady v zmysle uznesenia č. 6/20-21 Z. u. verejne, slávnostne a 

dobrovoľne zložil tento sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem v záujme žiakov školy svedomito plniť povinnosti, ktoré 

mi z funkcie vyplývajú. Budem zachovávať štatút a ostatné uznesenia a pracovať tak, aby sa uvádzali 

do života.“ 

 

6. Na uvoľnené miesto podpredsedu Žiackej školskej rady vymenoval predseda Žiackej školskej rady 

Elise Máriu Ábelovú. 

 

7. Na zatiaľ nenaplnené miesto koordinátora Zbierky uznesení Žiackej školskej rady kandidoval 1 žiak. 

Žiacka školská rada zvolila Jakuba Rendvanského za koordinátora Zbierky uznesení Žiackej školskej 

rady. 

Hlasovanie: za kandidáta Jakuba Rendvanského/zdržal sa hlasovania/nehlasoval – 9/0/0 

 

8. Členom Žiackej školskej rady predseda Žiackej školskej rady predniesol svoj návrh rozpočtu Žiackej 

školskej rady pre školský rok 2020/2021. Členovia Žiackej školskej rady boli upovedomení 



koordinátorkou Žiackej školskej rady o spôsobe čerpania financií z účtu Žiackej školskej rady. Žiacka 

školská rada sa uzniesla na schválení tohto rozpočtu. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0  

 

9. Predseda Žiackej školskej rady ostatným členom Žiackej školskej rady predstavil svoj program, 

ktorý hodlá realizovať počas celého trvania svojho mandátu. Členovia Žiackej školskej rady mali 

možnosť sa k programu vyjadriť a neskôr vyslovili hlasovaním súhlas so znením programu. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

10. Členom Žiackej školskej rady predkladateľ návrhu predstavil potenciálny vznik niektorých výborov 

pri Žiackej školskej rade, ktorých úlohou by bolo zefektívniť činnosť Žiackej školskej rady. Členovia 

Žiackej školskej rady sa uzniesli na vytvorení troch výborov pri Žiackej školskej rade. Následne formou 

diskusie členovia Žiackej školskej rady rokovali nad spôsobom, akým budú volení členovia do 

novovytvorených výborov. Záverom diskusie je cieľ oboznámiť žiakov o voľbách prostredníctvom 

portálu Edupage a umožnenie prihlasovania sa ku kandidatúre osobne i elektronicky. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0 

 

Procedurálny návrh č. 1: Prerušiť zasadanie Žiackej školskej rady, presunúť neprerokované body 

programu na deň 11.5. 2021 na bližšie neurčený čas. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/1 

 

Zasadnutie Žiackej školskej rady pokračovalo dňa 11.5. 2021 o 15:10. 

Prítomní členovia ŽŠR: Daniel Pavelka, Diana Rustemova, Elise Mária Ábelová, Ester Štubňová,  Jakub 

Rendvanský, Matej Brezovský  

Prítomní členovia verejnosti: 6 predsedovia tried 

Prítomný Koordinátor ŽŠR: RNDr. Lívia Rajnáková 

 

Predseda ŽŠR privítal prítomných, prečítal ostávajúce neprerokované body programu zasadnutia a 

upovedomil prítomnú verejnosť, že jej povoľuje zapájať sa do diskusných bodov programu 

zasadnutia. 

 

11. Členom Žiackej školskej rady predseda Žiackej školskej rady pre neprítomnosť navrhovateľa 

uznesenia predstavil potenciálne vytvorenie časovej kapsule, ktorá by slúžila ako prostriedok 



zachovania kolektívnej pamäte pre budúce generácie. Členovia Žiackej školskej rady sa uzniesli na 

vytvorení tejto časovej kapsule. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0 

 

12. Členom Žiackej školskej rady predseda Žiackej školskej rady pre neprítomnosť navrhovateľa 

uznesenia predstavil potenciálne vytvorenie frakcií Žiackej školskej rady, v ktorých by sa mohli 

študenti združovať na dosahovanie určitých cieľov v súvislosti so svojím štúdiom. Členovia Žiackej 

školskej rady sa uzniesli na schválení tohto uznesenia. Tento bod programu bol dodatočne adovaný 

členom Žiackej školskej rady dňa 11.5. 2021 pred začatím rokovania toho dňa. Nasledujúce body 

programu boli dodatočne prečíslované. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0 

 

 

13. Členom Žiackej školskej rady predseda Žiackej školskej rady pre neprítomnosť navrhovateľa 

uznesenia predstavil potenciálny spôsob udeľovania čestného členstva Žiackej školskej rady, ktoré by 

bolo určené pre bývalých členov Žiackej školskej rady s cieľom uznať ich zásluhy pre túto inštitúciu. 

Tento bod programu bol dodatočne adovaný členom Žiackej školskej rady dňa 11.5. 2021 pred 

začatím rokovania toho dňa. Nasledujúce body programu boli dodatočne prečíslované. 

 

Procedurálny návrh č. 2: Na základe prečítania a prerokovania uznesenia o vytvorení čestného 

členstva v Žiackej školskej rade, ktorým by sa mohli vyzdvihnúť činy niektorých bývalých členov 

Žiackej školskej rady, sa navrhuje odložiť rokovanie o tomto bode programu (13.) na bližšie neurčený 

dátum z dôvodu potreby úprav uznesenia a neprítomnosti navrhovateľa. 

 

14. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o aktívnejšom zapájaní predsedov tried do riešení 

problémov školy. Nasleduje anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného vysvetlenia 

príspevkov členov Žiackej školskej rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov verejnosti: 

• navrhlo sa pravidelné upovedomovanie o konaní zasadnutí ŽŠR 

• ak bude treba niečo posúvať študentom, tak sa rozhlasom oznámi stretnutie s predsedami 

• predsedovia by mali dávať spätnú väzbu ŽŠR 

• predsedovia nevedia, čo robí ŽŠR 

• v minulosti bývali i stretnutia s predsedami tried, len boli príliš zriedka (2x do roka) 

• predsedovia by mali konzultovať so svojimi spolužiakmi, využívať viac triednické hodiny 

 



15. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o vytvorení školského podcastu. Nasleduje 

anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného vysvetlenia príspevkov členov Žiackej školskej 

rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov verejnosti: 

• škola by poskytla finančné prostriedky na techniku, ak budú prvé (amatérske) epizódy 

úspešné 

• dôležití by boli alumni ako hostia (úspešní) – motivácia súčasných študentov 

• sekcia „správy“ ŽŠR – informovanie o jej aktivitách 

• špeciálne epizódy na konkrétny predmet/tému – dlhší formát 

• pozývanie odborníkov mimo školy – najmä, ak budeme mať špeciálne určené týždne na 

určitú tému/aktivitu 

• vtipné vsuvky (špeciálne epizódy) – vtipné príhody z lyžiarskeho napr. 

 

16. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o vytvorení debatného krúžku. Nasleduje 

anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného vysvetlenia príspevkov členov Žiackej školskej 

rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov verejnosti: 

• bývalé vedenie má neprívetivé skúsenosti s debatným krúžkom, čo môže skomplikovať snahu 

ho založiť 

• potreba vedúceho – SDO môže poslať cvičiteľa  

• je záujem – treba ho zistiť prostredníctvom predsedov tried (aby sme mohli kontaktovať 

SDO) 

• môže to fungovať i z domu (cez Discord, Teams...) 

• malo by to byť tvorené študentmi, teda vyučujúci by do toho neboli zapájaní 

 

17. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o propagácii aktivít ŽŠR prostredníctvom sociálnych 

médií. Nasleduje anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného vysvetlenia príspevkov členov 

Žiackej školskej rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov verejnosti: 

• dávať pozor na GDPR (prekonzultovať s kompetentnými v škole) 

• mohli by sme používať Instagram/Facebook školy (so súhlasom zodpovedných) 

• Discord server pre celú školu – ak by sme dokázali nájsť spôsob efektívneho moderovania 

 

18. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o stave kvality výučby počas dištančného i 

prezenčného vzdelávania. Nasleduje anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného vysvetlenia 

príspevkov členov Žiackej školskej rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov verejnosti: 

• aktívne skúšanie by mohlo byť benefitujúce 

• počas dištančného vzdelávania bolo zrejme časté podvádzanie, pravdepodobne sa mnohí 

neučia 

• obe strany sa počas dištančného vzdelávania museli prispôsobovať 

• žiaci si nerobili poznámky 

• písomky sa občas nekonajú, aj keď by mali 

• skúšania dokážu byť extrémne subjektívne, pýtané otázky nevhodné 



• obvykle to bývajú individuálne pochybenia 

• aktívne skúšanie je veľmi časovo náročné a možno nerealizovateľné 

• aktívnejšie skúšanie by nútilo sa podrobne učiť daný predmet aj žiakov, ktorí oň majú nulový 

záujem 

• treba lepšie udržiavanie naučeného - retencia 

• jedinečné otázky (na ktoré sa nedajú nájsť odpovede na internete napr.) – aby sa 

promotovalo premýšľanie žiakov počas písania písomky 

• pýtať sa triednych učiteľov na problémy 

• konzultovať so ŽŠR 

• gymnázium (v rámci možností) zrejme najlepšie zvládlo dištančnú výučbu 

• aktívne skúšanie a testovanie by mohlo preťažiť študentov, nedokázali by sa toľko učiť (najmä 

počas dištančného vzdelávania, kedy je komunikácia obmedzená) 

• v prípade pokračovania dištančného vzdelávania treba zlepšiť komunikovanie 

• mnohí študenti sú nesústredení na online hodinách 

• učitelia sa častokrát cítili bez odozvy, oveľa viac námahy vyžadovali online hodiny oproti 

prezenčným 

 

19. Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu o úrovni psychohygieny v škole a o zlepšeniach 

duševného zdravia žiakov. Nasleduje anonymizované zhrnutie debaty vo forme stručného 

vysvetlenia príspevkov členov Žiackej školskej rady, koordinátorky Žiackej školskej rady alebo členov 

verejnosti: 

• komunikácia študent-učiteľ je veľmi individuálna vo svojej kvalite 

• niektorí študenti nemajú záujem komunikovať s učiteľmi, a potom sa odráža tento nezáujem 

na správaní učiteľov 

• dištančné vzdelávanie bolo veľmi zaťažujúce  

• v mnohých triedach počas dištančného vzdelávania komunikoval iba jeden-dvaja žiaci 

• potreba s ostatnými komunikovať citlivo 

• p. prof. vyučujúce predmet psychológie – možní poradcovia 

• potreba všímať si okolie – jeho problémy 

• šikanovanie môže byť občas veľmi nenápadné, niekedy aj v triedach, ktoré sú dlhšie spolu 

(nielen fyzické, ale i slovné) 

• s istou p. prof. je komunikácia veľmi náročná – nasledovalo prediskutovanie a pohľady iných 

žiakov daného/danej p. prof. 

• niektorí žiaci boli osamotení/bez pomoci vo svojich (technických) problémoch 

• niektorí učitelia berú návrhy zlepšení/konštruktívnu kritiku ako osobné urážky (záleží ale aj 

od spôsobu, akým sú návrhy podávané) 

• ohováranie tried medzi učiteľmi môže demoralizovať, narúšať vzťahy 

• predsedovia by mali usmerňovať spolužiakov, ak sa idú učiteľom sťažovať, aby boli tolerantní 

a nekonfliktní s nimi – koordinácia a prekonzultovávanie triedy medzi sebou 

• v prvom rade sa obracať na triednych učiteľov  

• plagáty propagujúce zdravého ducha – predstavené a rozdané 

 

20. Návrh na uznesenie prečítal predseda Žiackej školskej rady. 



Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0 

 

21. Predseda Žiackej školskej rady poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapísal: Jakub Rendvanský     .............................................. 

Overovatelia: Daniel Valko     .............................................. 

Emma Vičanová     .............................................. 

 

 

 

  



Zápisnica č. 11 zo zasadnutia Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 15.6. 

2021 

Prítomní členovia ŽŠR: Diana Rustemova, Elise Mária Ábelová, Emma Kubalová, Ester Štubňová, Jakub 

Rendvanský, Matej Brezovský, Natália Mária Mesáková, Nikola Bračíková, Olívia Valková, Stella 

Vražbová 

Prítomný Koordinátor ŽŠR: RNDr. Lívia Rajnáková 

 

1. Otvorenie 

Predseda rady otvoril zasadnutie Žiackej školskej rady a privítal prítomných členov rady. Prítomní boli 

všetci členovia rady, pričom jeden mandát člena ŽŠR nemá obsadenie z dôvodu vzdania sa tohto 

mandátu bývalou členkou ŽŠR a neexistencie známeho náhradníka na tento mandát. 

Program: 

1. Otvorenie – schválenie programu 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Organizácia imatrikulácií žiakov triedy príma a prvých ročníkov v školskom roku 2020/2021 

4. Návrhy a diskusie prednesené predsedom Žiackej školskej rady na rôzne témy 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

2. Predseda Žiackej školskej rady poveril zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ – Jakub Rendvanský 

Overovatelia zápisnice – Elise Mária Ábelová, Ester Štubňová 

 

3. Členovia Žiackej školskej rady diskutovali o organizácii imatrikulácií žiakov triedy príma a prvých 

ročníkov v školskom roku 2020/2021. Predseda Žiackej školskej rady poveril podpredsedkyňu Žiackej 

školskej rady k vedeniu organizácie týchto udalostí. Stanovili sa dni konania týchto udalostí a navrhli 

sa možné formy priebehu týchto udalostí. 

 

4. Predseda Žiackej školskej rady predniesol viaceré návrhy a otvoril viaceré diskusie na rôzne témy. 

Nasleduje zostručnenie obsahu jednotlivých návrhov a diskusií: 



• Predseda Žiackej školskej rady má v úmysle iniciovať výsadbu stromčekov na začiatku 

školského roka 2021/2022 všetkými alebo iba niektorými triedami s pomocou p. prof. Jána 

Šmídu a Technických služieb mesta Piešťany na zatiaľ neznámom mieste. 

• Predseda Žiackej školskej rady navrhol založenie „schránky pomoci“ spravovanej Žiackou 

školskou radou na základe predpokladu väčšej dôvery žiakov voči Žiackej školskej rade než 

voči pedagogickému zboru vo veci hlásenia podnetov týkajúcich sa výučby v škole. Takáto 

schránka by mala i elektronickú, i fyzickú formu a bola by financovaná z rozpočtu Žiackej 

školskej rady. 

• Členovia Žiackej školskej rady boli upovedomení jej predsedom o úmysle p. prof. Jána Šmídu 

vytvoriť včelí úľ pre žiakov v blízkosti školy a o potenciálnom využití okolia úľa na organizáciu 

botanického mimoškolského krúžku pre žiakov. 

• Členovia Žiackej školskej rady boli upovedomení jej predsedom o odložení tvorby 

fotoportrétov členov na účel vystavenia týchto fotografií na nástenke Žiackej školskej rady. 

Zároveň bola prednesená potenciálna budúca priestorová nedostatočnosť aktuálnej nástenky 

Žiackej školskej rady a možná potreba zaobstarania ďalšej nástenky školou alebo z rozpočtu 

Žiackej školskej rady. 

• Členovia Žiackej školskej rady boli upovedomení jej predsedom o vytvorení harmonogramu 

stretnutí predsedov tried pre školský rok 2021/2022 a o úmysle vytvorenia obdobného 

harmonogramu pre zasadnutia Žiackej školskej rady. Predpokladá sa potreba častejších 

stretnutí členov Žiackej školskej rady pre ich zvýšenú iniciatívnosť a mieru činnosti. 

• Predseda Žiackej školskej rady otvoril diskusiu na tému efektivity nových plagátov 

propagujúcich korektnú separáciu odpadu žiakmi i zamestnancami školy. Bola zdôraznená 

potreba motivovania žiakov ku korektnej separácii odpadu predsedami tried. 

 

5. Návrh na uznesenie prečítal predseda Žiackej školskej rady. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 10/0/0 

 

6. Predseda Žiackej školskej rady poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísal: Jakub Rendvanský     .............................................. 

Overovatelia: Elise Mária Ábelová    .............................................. 

Ester Štubňová     .............................................. 

 

 


