
Zbierka uznesení Žiackej školskej rady 

Školský rok 2019/2020 

V1/19-20 Voľby predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

V2/19-20 Druhé kolo volieb predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, 

Námestie SNP 9, Piešťany 

 

Školský rok 2020/2021 

 

V1/20-21 Voľby členov Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

V2/20-21 Doplňujúce voľby členov Žiackej školskej rady pri Gymnnáziu Pierra de Coubertina, 

Námestie SNP 9, Piešťany 

1/20-21 Štatút Žiackej školskej rady Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

2/20-21 Propagácia pravidelnej a korektnej separácie recyklovateľného odpadu v Gymnáziu Pierra de 

Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

3/20-21 Ustanovenie Dňa Zeme ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity a jeho organizácia 

4/20-21 Zriadenie Zbierky uznesení Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, 

Námestie SNP 9, Piešťany 

5/20-21 Výbory pri Žiackej školskej rade Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

V3/20-21 Voľby predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

6/20-21 Znenie sľubu predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 

SNP 9, Piešťany 

R1/20-21 Rozpočet Žiackej školskej rady 

7/20-21 Vytvorenie niektorých výborov pri Žiackej školskej rade 

8/20-21 Časová kapsula Žiackej školskej rady 

9/20-21 Frakcie Žiackej školsky rady 

  



Školský rok 2021/2022 

 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, NÁMESTIE 

SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2019/2020 

 

 

Voľby 

predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

dňa 21.5. 2020 

 

Trieda Mená kandidátov Počet hlasov 

II. B Hercegová, Sára 1 

III. A Lišková, Terézia 7 

III. D Masaryková, Nina Mária 7 

III. C Monček, Martin 0 

IV. B Pavelka, Daniel 2 

 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, NÁMESTIE 

SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2019/2020 

 

 

Voľby 

predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

dňa 26.5. 2020 

 

Trieda Mená kandidátov Počet hlasov 

III. A Lišková, Terézia 7 

III. D Masaryková, Nina Mária 10 

 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, NÁMESTIE 

SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2020/2021 

 

 

Voľby 

členov Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

dňa 24.9. 2020 

 

Trieda Mená kandidátov Počet hlasov 

príma Gonová, Karolína 1 

sekunda Seitlerová, Lujza 0 

tercia Rustemova, Diana 4 

kvarta Žlnayová, Andrea 3 

kvinta Ábelová, Elise Mária 2 

sexta Kubalová, Emma 2 

septima Štubňová, Ester Ellen 2 

oktáva Vičanová, Emma 9 

I. A Plačková, Liliana 1 

I. B Bagar, Samuel 0 

I. C Bračíková, Nikola 2 

I. D Valková, Olívia 2 

II. A Rendvanský, Jakub 3 

II. B Brezovský, Matej 5 

II. C Mesáková, Natália Mária 4 

II. D Žilinka, Martin 0 

III. A Vražbová, Stella 2 

III. B Dugát, Július 1 

III. C Madunická, Ema 0 

III. D Kleinová, Emma 0 

IV. A Valko, Daniel 7 

IV. B Madunická, Gabriela 0 

IV. C Aponyi, Adam 3 

IV. D Masaryková, Nina Mária 2 

V. B Pavelka, Daniel 4 

 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, NÁMESTIE 

SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2020/2021 

 

 

Doplňujúce voľby 

členov Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

dňa 24.9. 2020 

 

Trieda Mená kandidátov Počet hlasov 

kvinta Ábelová, Elise Mária 5 

sexta Kubalová, Emma 3 

septima Štubňová, Ester Ellen 5 

I. C Bračíková, Nikola 2 

I. D Valková, Olívia 0 

III. A Vražbová, Stella 2 

IV. D Masaryková, Nina Mária 0 

 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, NÁMESTIE 

SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2020/2021 

 

1 

 

Návrh 

Štatút Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

z 5.11. 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Žiackej školskej rady z 20.1. 2020 

 

Žiacka školská rada sa uzniesla na tomto návrhu: 

 

Čl. I 

 
Štatút Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina z 20.1. 2020 sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. Zo Štatútu Žiackej školskej rady sa vypúšťa Preambula, Článok I., Článok II., Článok III., 

Článok IV., Článok V., Článok VI., Článok VII., Článok VIII., Článok IX., Článok X., 

Článok XI., Článok XII. a Článok XIII. 

 

2. Znenie Štatútu Žiackej školskej rady je nasledovné: 
 

Preambula 

 
V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady (ďalej len "ŽŠR"). 
 

Článok I. 

Názov a adresa 

 
Úplný názov ŽŠR je: Žiacka školská rada pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 

9, Piešťany. 

Adresa ŽŠR je totožná s adresou školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

921 01 Piešťany. 
 

Článok II. 

Pôsobnosť a poslanie ŽŠR 



 
(1) ŽŠR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(2) ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam 

výchovy a vzdelávania. 
 

Článok III. 

Činnosť ŽŠR 

 
ŽŠR 

a) sa oboznamuje so skutočnosťami, ktoré sa vzťahujú k práci školy,  

b) podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, 

c) pomáha s prípravou a organizáciou mimoškolských aktivít, 

d) aktívne sa zúčastňuje charitatívnych podujatí a zbierok, 

e) rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy, 

f) zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a 

návrhy, 

g) reprezentuje žiakov na verejnosti, 

h) prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy, 

i) podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

j) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, 

k) spolupracuje s predmetovými komisiami a vyjadruje sa k aktuálnemu stavu a 

kvalite výučby predmetov, k štruktúre plánu výučby a navrhuje zlepšenia výučby, 

l) vydáva uznesenia a mení alebo novelizuje štatút ŽŠR. 
 

Článok IV. 

Základné ustanovenia 

 
(1) ŽŠR pri Gymnáziu Pierra de Coubertina má 11 členov (10 radových členov a predsedu 

ŽŠR), ktorí sú volení z radov predsedov tried všetkými predsedami tried na škole. 

(2) V ŽŠR nemusí mať každá trieda svojho zástupcu. 

(3) ŽŠR má ustanoveného svojho koordinátora, ktorého volia a odvolávajú riaditeľ a jeho 

zástupcovia z radov zamestnancov školy a ktorý túto funkciu vykonáva, pokým sa nevzdá 

mandátu, neukončí pôsobenie na škole alebo pokým nie je odvolaný. Koordinátor ŽŠR je 

nezávislý, napomáha k plnohodnotnému fungovaniu ŽŠR, organizuje voľby a kooptuje 

zvolených členov do ŽŠR. Ak je funkcia koordinátora uvoľnená, vedenie školy je povinné 

zvoliť nového najneskôr do jedného kalendárneho týždňa od zániku mandátu predošlého 

koordinátora ŽŠR. 
 

Článok V. 

Spôsob voľby a zánik mandátu radových členov ŽŠR 

 
(1) Voľba radových členov ŽŠR sa uskutoční demokratickým, rovným a tajným hlasovaním, 

každoročne vždy najneskôr počas prvého kalendárneho týždňa mesiaca október, na 

ustanovujúcom zasadnutí všetkých predsedov tried v novom školskom roku. Radových členov 

ŽŠR volia všetci predsedovia tried z radov všetkých predsedov tried. 

(2) Z výsledkov volieb sa podľa počtu hlasov vyhodnotí poradie zástupcov jednotlivých tried. 

Všetci, ktorí sa vo voľbách nestali členmi ŽŠR, sa stanú náhradníkmi podľa príslušného 

poradia. Ak majú žiaci navzájom rovnaký počet hlasov, uskutoční sa ďalšie zasadnutie 



všetkých predsedov tried, na ktorom sa rozhodne poradie medzi konkrétnymi kandidátmi na 

členov ŽŠR tajným hlasovaním. 

(3) Radový člen ŽŠR, ktorému zanikol mandát podľa čl. 4 ods. 4 písm. b), c) alebo d) je 

nahradený prvým náhradníkom podľa poradia. Tento proces vykoná koordinátor ŽŠR. 

Členovi ŽŠR nezaniká mandát, ak bol počas školského roka odvolaný z funkcie predsedu 

príslušnej triedy. 

(4) Radovému členovi ŽŠR zaniká mandát, ak 

a) prebehnú nové voľby členov ŽŠR, 

b) sa ho vzdá oznámením koordinátorovi ŽŠR, 

c) neospravedlnil svoju absenciu na troch, po sebe nasledujúcich, zasadnutiach ŽŠR, 

d) ukončí štúdium na škole. 

(5) Radový člen ŽŠR si neuplatňuje svoj mandát, ak zastáva funkciu predsedu ŽŠR. Na jeho 

miesto vtedy dočasne nastupuje náhradník podľa poradia. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti radového člena ŽŠR 

 
(1) Radový člen ŽŠR je povinný 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach ŽŠR,  

b) v ŽŠR zastupovať všetkých žiakov školy podľa svojho najlepšieho svedomia 

a presvedčenia, 

c) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

(2) Radový člen ŽŠR má právo 

a) voliť a byť volený, 

b) počas a pred každým zasadnutím ŽŠR prekladať návrhy na uznesenia, 

pozmeňovacie návrhy k uzneseniam alebo prílohy k uzneseniam, 

c) kedykoľvek zvolávať mimoriadne zasadnutia ŽŠR, pokiaľ tento návrh podpisom 

podporia najmenej 4 členovia ŽŠR podľa prílohy č. 1, 

d) hlasovať o každom uznesení ŽŠR, 

e) podľa zákonných možností byť informovaný o aktuálnych otázkach rady školy, 

f) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a 

slobodne sa k nim vyjadrovať, 

g) predložiť návrh na odvolanie predsedu ŽŠR. 
 

Článok VII. 

Spôsob voľby a zánik mandátu predsedu ŽŠR 

 
(1) Voľby predsedu ŽŠR (ďalej len „predseda“) sa uskutočnia demokratickým, rovným a 

tajným hlasovaním, vždy do troch týždňov od zániku mandátu predsedu, na zasadnutí 

všetkých predsedov tried. 

(2) Po zániku mandátu predsedu vyhlási koordinátor ŽŠR voľby na túto funkciu a spolu s 

nimi päťdňové obdobie, počas ktorého môže ktorýkoľvek žiak podať žiadosť o kandidatúru 

na predsedu ŽŠR u koordinátora ŽŠR. 

(3) Žiadosť o kandidatúru na predsedu musí obsahovať písomný súhlas s kandidatúrou od 

príslušného kandidáta podľa prílohy č. 3. Kandidovať vo voľbách predsedu môže žiak, ktorý 

najneskôr v deň volieb dovŕši vek najmenej 15 rokov. 

(4) Kandidát na funkciu predsedu má právo vystúpiť na zasadnutí, na ktorom sa vykonáva 

voľba predsedu a predstaviť svoj program pre školu. Po predstavení svojho programu mu smú 



všetci predsedovia tried pokladať otázky akéhokoľvek druhu, najmä však týkajúce sa 

programu. Má taktiež právo nachádzať sa v miestnosti počas samotnej voľby predsedu. 

(5) Predsedom sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov predsedov tried získaných vo 

voľbách. Pokiaľ je počet hlasov zhodný medzi dvoma či viac kandidátmi s najväčším počtom 

hlasov, títo kandidáti postupujú do ďalšieho kola, v ktorom opäť hlasujú všetci predsedovia 

tried demokratickým, rovným a tajným hlasovaním. Tento postup sa opakuje, pokým nevzíde 

z hlasovania jeden kandidát s najväčším počtom hlasov. 

(6) Ak počas vyhláseného päťdňového obdobia nikto nepodal žiadosť o predsedu, ďalšie 

voľby sa nevyhlásia a členovia ŽŠR nadobúdajú právo navrhovať kandidátov na predsedu. 

O jednotlivých kandidátoch sa rozhodne tajným hlasovaním, ktoré sa uskutoční na najbližšom 

zasadnutí ŽŠR. Predsedom sa vtedy stáva kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov 

všetkých členov ŽŠR. Ak sa vo voľbe dosiahla rovnosť hlasov medzi kandidátmi, voľba sa 

opakuje. 

(7) Voľby predsedu sa neuskutočnia, pokiaľ žiadosť o kandidatúru podal iba jeden žiak. V 

takom prípade sa po skončení vyhláseného päťdňového obdobia okamžite stáva novým 

predsedom. 

(8) Po vykonaní volieb predsedu, vyhlásených podľa tohto štatútu, je ŽŠR na prvom zasadnutí 

po voľbách povinná verejným hlasovaním zvoliť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

ŽŠR ako zástupcu žiakov do rady školy toho istého žiaka, ktorý bol zvolený v riadnych 

voľbách za predsedu. Zánikom mandátu predsedovi zaniká aj mandát zástupcovi žiakov 

v rade školy. 

(9) Návrh na odvolanie predsedu môžu do rúk koordinátora ŽŠR podať 4 členovia ŽŠR alebo 

9 predsedovia tried podľa prílohy č. 2 a č. 4. ŽŠR je povinná sa týmto návrhom zaoberať 

v tajnom hlasovaní na najbližšom zasadnutí ŽŠR. Predseda, ktorému zanikol mandát podľa 

ods. 10 písm. e), v nasledujúcich voľbách predsedu nemôže podať žiadosť o kandidatúru. 

(10) Predsedovi zaniká mandát, ak 

a) sa ho vzdá oznámením koordinátorovi ŽŠR, 

b) uplynie dvojročná lehota od volieb, v ktorých sa stal predsedom, 

c) ukončí štúdium na škole, 

d) mu zaniklo členstvo v rade školy, 

e) je odvolaný ŽŠR. 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu ŽŠR 

 
(1) Predseda je štatutárnym zástupcom študentov, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene 

vo všetkých záležitostiach. 

(2) Predseda je povinný 

a) na prvom zasadnutí ŽSR po svojom zvolení vymenovať podpredsedu ŽŠR z radov 

členov ŽŠR, 

b) zvolávať, pripravovať, riadiť a iným spôsobom koordinovať zasadnutia ŽŠR, 

c) zastupovať všetkých žiakov školy, v rade školy, v ŽŠR a pred vedením školy, podľa 
svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia, 

d) dohliadať na plnenie uznesení ŽŠR a informovať o činnosti ŽŠR, 

e) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

f) aspoň raz v prvých 10 mesiacoch vo funkcii vystúpiť so správou o stave ŽŠR. 

(3) Predseda má rovnaké práva ako radový člen ŽŠR a zároveň má právo kedykoľvek odvolať 

podpredsedu ŽŠR a následne z radov členov ŽŠR vymenovať nového. 

(4) Podpredseda ŽŠR zastupuje predsedu ŽŠR počas jeho neprítomnosti. 



(5) Funkcia podpredsedu ŽŠR je nezlučiteľná s funkciou predsedu. 

(6) Ak nie je predseda zvolený alebo ak sa funkcia predsedu uvoľní a ešte nie je zvolený nový 

predseda, koordinátor ŽŠR poverí riadením ŽŠR jedného z členov ŽŠR až do zvolenia 

nového predsedu. Člen ŽŠR poverený riadením preberá všetky práva a povinnosti predsedu 

podľa tohto štatútu, avšak nie je odvolateľný členmi ŽŠR. 
 

Článok IX. 

Rokovací poriadok 

 
(1) Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

ŽŠR. 

(2) Všetky zasadnutia ŽŠR sú verejné a uskutočňujú sa spravidla v miestnosti č. 020. 

Zasadnutia ŽŠR sa môžu uskutočniť aj online formou. 

(3) O dátume a čase konania zasadnutia ŽŠR musia byť všetci členovia ŽŠR riadne 

upovedomení. Prítomnosť verejnosti nie je prekážkou v konaní zasadnutia ŽŠR. 

(4) ŽŠR je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jej členov. 

(5) Z každého zasadnutia ŽŠR a z každého priebehu volieb radových členov ŽŠR a predsedu 

vzniká zápisnica, ktorá sa predkladá riaditeľovi školy a zverejňuje na stránke školy. V prípade 

zasadnutia obsahuje zápisnica všetky uznesenia spolu s počtom hlasov (za/proti/zdržal sa), v 

prípade volieb obsahuje zápisnica aspoň počty hlasov pre jednotlivých kandidátov. Zápisnicu 

vo všetkých prípadoch vyhotovujú a overujú najmenej traja členovia ŽŠR. 

(6) Každomesačné zasadnutie ŽŠR zvoláva predseda. Mimoriadne zasadnutie ŽŠR alebo 

zasadnutie na odvolanie predsedu zvoláva koordinátor ŽŠR do dvoch týždňov od jeho 

iniciovania. 

(7) Všetky hlasovania o uzneseniach sú verejné, ak nadpolovičná väčšina členov ŽŠR, na 

návrh člena ŽŠR, nerozhodne inak pred začatím hlasovania. 

(8) Člen ŽŠR má právo počas zasadnutia ŽŠR navrhovať a upravovať program zasadnutia, 

predkladať pozmeňovacie návrhy k uzneseniam ŽŠR, vyjadrovať sa v rozprave k bodu, 

o ktorom sa rokuje a reagovať na vystúpenia iných členov ŽŠR faktickými poznámkami. 

(9) Oficiálna emailová schránka ŽŠR, ku ktorej majú prístup predseda, podpredseda ŽŠR 

a koordinátor ŽŠR, je: zsr@gypy.sk. Na všetky žiadosti, sťažnosti a podania, zaslané do tejto 

schránky, sa nahliada ako na tie písomné. 

(10) Pred vykonaním voľby predsedu alebo radových členov ŽŠR koordinátor ŽŠR menuje 

z radov členov ŽŠR trojčlennú volebnú komisiu, ktorá má právo narábať s volebnými lístkami 

a urnou. Členovia volebnej komisie sú povinní zistiť výsledky volieb a napísať volebnú 

zápisnicu. 

(11) V správe o stave ŽŠR sa predseda zaoberá najmä doterajšou činnosťou ŽŠR, svojimi 

dosiahnutými úspechmi a víziou nastavenia činnosti ŽŠR do budúcnosti. Správa podlieha 

schvaľovaniu v ŽŠR, ak ju členovia ŽŠR neschvália, koordinátor ŽŠR iniciuje tajné 

hlasovanie o odvolaní predsedu rovnako ako je uvedené v čl. 7 ods. 9. 

 

Článok X. 

Hospodárenie ŽŠR 

 
(1) ŽŠR nemá vlastný majetok, svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy, 

v súlade s osobitnými predpismi. 

(2) ŽŠR hospodári podľa rozpočtu navrhnutého predsedom ŽŠR a schváleného 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŽŠR. 



 

Článok XI. 

Deklarácia ŽŠR 

 
ŽŠR si uvedomuje dôležitosť plurality názorov a významnosť nezávislosti zástupcu žiakov 

v rade školy. Vedenie školy z toho dôvodu neovplyvňuje chod ŽŠR. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) Novelizáciu tohto štatútu či schválenie nového štatútu možno prevádzať iba pokiaľ to 

schvália aspoň 8 členovia ŽŠR a pokiaľ tento návrh následne odobria podpisom predseda 

ŽŠR, podpredseda ŽŠR a riaditeľ školy. 

(2) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 5.11. 2020, právoplatnosť 

nadobúda od okamihu podpísania. 
 

____________________ 

Predseda ŽŠR 
 

____________________ 

Podpredseda ŽŠR 
 

____________________ 

Riaditeľ školy 

 

Navrhovateľ: Daniel Valko 
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Uznesenie 

Propagácia pravidelnej a korektnej separácie recyklovateľného odpadu v Gymnáziu 

Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

1. Navrhované uznesenie 
1.1. Propagačné plagáty – triedy 

1.1.1. Škola zabezpečí vytlačenie a rozmiestnenie plagátov vo všetkých triedach školy nad 

odpadkové koše tried (príloha č. 1). 

1.1.2. V prípade nadmerného poškodenia týchto plagátov (tzn. poškodenia spôsobujúceho 

prílišnú neestetickosť alebo nečitateľnosť plagátu) škola zabezpečí nahradenie poškodeného 

plagátu nepoškodenou verziou. 

1.1.3. Tieto plagáty budú vytlačené farebne vo formáte A3. 

1.2. Propagačné plagáty – chodby 

1.2.1. Škola zabezpečí vytlačenie a rozmiestnenie plagátov nad odpadkové koše určené na 

separovaný odpad na chodbách školy (plagát v prílohe č. 2 nad žltý odpadkový kôš určený na 

plasty, plagát v prílohe č. 3 nad modrý odpadkový kôš určený na papier, plagát v prílohe č. 4 

nad oranžový odpadkový kôš určený na tetrapaky). 

1.2.2. V prípade nadmerného poškodenia týchto plagátov (tzn. poškodenia spôsobujúce 

prílišnú neestetickosť alebo nečitateľnosť plagátu) škola zabezpečí nahradenie poškodeného 

plagátu nepoškodenou verziou. 

1.2.3. Tieto plagáty budú vytlačené farebne vo formáte A4. 

 

2. Dôvodová správa 
Cieľom navrhovaného uznesenia je dosiahnutie nielen lepšej recyklácie odpadu v našej škole, ale 

i vzdelanie gymnazistov v tejto oblasti. Klimatická zmena našej planéty je aktuálne najvážnejšou 

hrozbou pre ľudskú rasu, a preto by sme sa aj my ako škola mali pokúšať o zníženie našich emisií 

skleníkových plynov či odpadu. Jeden z počiatočných krokov, ktorými našu školu pretvoríme na 

„zelenú“, je práve aktívna recyklácia vytváraného odpadu. Myslíme si, že navrhované uznesenie 

dokáže pripraviť našu školu na novú, ekologickejšiu éru. 

3. Rozpočet 
Tlač v grafickej stanici Print-Shop v spoločnosti FaxCopy, nachádzajúcej sa v Piešťanoch na 

Winterovej ulici, stojí nasledovne: 

• 1 ks/A3 papier – 0,58 €, 

o  Pre farebné vytlačenie plagátu podľa prílohy č. 1 do každej triedy bude teda potrebná 

suma 0,58 € * 24 tried = 13,92 € (spolu je v škole 25 tried, avšak trieda II.A má 

recyklačné koše vo svojej triede, preto plagát motivujúci recykláciu na chodbe by bol 

irelevantný). 

• 1 ks/A4 papier – 0,29 €, 

o  Pre farebné vytlačenie plagátov podľa príloh č. 2-4 nad každý separačný kôš bude 

teda potrebná suma 0,29 € * 24 košov = 6,96 €. 



• Finálna suma – 20,88 €. 

4. Financovanie 
Prvotné vytlačenie plagátov, ako aj ich nahradenie podľa bodov 1.1.2. a 1.2.2., zabezpečí škola 

z vlastných dostupných zdrojov. 

5. Záver 

Po prijatí tohto uznesenia Žiackou školskou radou ho schváli vedenie Gymnázia Pierra de 

Coubertina. Po jeho schválení začne vedenie školy koordinovať spôsob uskutočnenia tohto uznesenia 

so Žiackou školskou radou, a to najneskôr mesiac po jeho prijatí Žiackou školskou radou. Žiacka 

školská rada sa zároveň uznáša, že tento návrh musí byť zrealizovaný najneskôr do ukončenia 

školského roka, v ktorom bol prijatý. 

 

Navrhovateľ: Jakub Rendvanský 

  



Príloha č. 1: 

 

  



Príloha č. 2: 

 

  



Príloha č. 3: 

 

  



Príloha č. 4: 
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Uznesenie 

Ustanovenie Dňa Zeme ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity a jeho 

organizácia 

 

1. Navrhované uznesenie 
1.1. Ustanovenie dňa konania maturitných skúšok ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity 

1.1.1. Žiacka školská rada sa uznáša, že deň konania maturitných skúšok každého školského 

roka bude vyhradený pre uskutočnenie mimoškolskej aktivity žiakmi a pedagógmi 

Gymnázia Pierra de Coubertina, ktorí maturitnú skúšku neskladajú alebo nie sú 

vyžadovaní pri jej organizácií. 

1.1.2. V prípade, že v daný deň daného kalendárneho roku: bude vyhlásený štátny sviatok, 

štátny smútok, deň pracovného pokoja alebo pamätný deň v zmysle § 9a zákona č. 

63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní a zákona č. 

241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch; 

vláda Slovenskej republiky vyhlásila výnimočný stav alebo núdzový stav v zmysle 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý je platný v daný deň; je vyhlásená 

mimoriadna situácia v daný deň v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva; prebiehajú školské prázdniny, ktoré sú platné v daný deň; riaditeľ školy 

udelil študijné voľno, ktoré je platné v daný deň; v daný deň je deň sobota alebo nedeľa; 

z iného pádneho dôvodu na základe uváženia riaditeľa školy sa riaditeľ školy po 

poradení sa s predsedom Žiackej školskej rady rozhodne neuskutočniť mimoškolskú 

aktivitu v daný deň, alebo ju presunúť na deň, ktorý vyhovuje podmienkam, ktoré 

ustanovuje toto uznesenie. 

1.1.3. V prípade nepriaznivého počasia v daný deň sa mimoškolská aktivita na základe 

uváženia riaditeľa školy po poradení sa s predsedom Žiackej školskej rady presúva na 

deň, ktorý vyhovuje podmienkam, ktoré ustanovuje toto uznesenie. 

1.1.4. Alternatívnym názvom pre túto mimoškolskú aktivitu bude: „Deň Zeme“. 

1.2. Náplň Dňa Zeme ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity 

1.2.1. Hlavnými účelmi tohto dňa sú: uskutočnenie náuky a osvety v oblasti biológie 

(konkrétne ekológie, environmentalistiky, botaniky a zoológie); budovanie bližších 

vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a prírodou; vytváranie „zelenej“ reputácie pre 

školu; pomáhanie okoliu dobrovoľníckou činnosťou. 

1.2.2. Žiacka školská rada na uskutočnenie hlavých účelov tohto dňa odporúča vedeniu školy 

neorganizovať v tento deň bežnú výučbu podľa platného rozvrhu. 

1.2.3. Žiacka školská rada na uskutočnenie hlavých účelov tohto dňa odporúča vedeniu školy 

organizovať v daný deň: prednášky od biológov, ekológov, environmentalistov, 



botanikov alebo zoológov na témy relevantné ku Dňu Zeme, pričom prednášky budú 

zamerané najmä na témy, ktoré nie sú predmetom výučby na hodinách biológie 

a seminároch z biológie, prípadne iných vyučovacích hodinách; aktivity v areáli školy 

zamerané na: vzdelávanie smerujúce k správnej separácií odpadu, vzdelávanie 

o kompostovaní, skrášľovanie flóry; aktivity mimo areálu školy zamerané na: 

spoznávanie okolitej prírody, turistiku, cyklistiku v prírode, iné športovanie v prírode, 

zbieranie odpadkov v prírode, spoluprácu s Útulkom Piešťany (venčenie, čistenie, 

kŕmenie..), prípravu kŕmidiel pre vtáky na jeseň, návštevu profesionálnych rybárov alebo 

poľovníkov, sledovanie vtákov, divých zvierat (nerušivým spôsobom); alebo iné aktivity 

na základe uváženia vedenia školy. 

1.3. Organizácia Dňa Zeme ako dňa organizácie mimoškolskej aktivity 

1.3.1. Organizáciu tohto dňa riadi vedenie školy s pomocou Žiackej školskej rady a žiakmi 

a pedagógmi znalými v oblasti biológie, ekológie, environmentalistiky, botaniky alebo 

zoológie. 

1.3.2. Žiacka školská rada sa prisľubuje rešpektovať kapacity školy a robiť všetko pre to, aby 

zjednodušila organizáciu tohto dňa. 

1.3.3. Žiacka školská rada si môže na účel jednoduchšej spolupráce s vedením školy pri 

organizácií tohto dňa zvoliť Koordinátora Dňa Zeme, ktorý sa bude vyjadrovať v tejto 

veci v mene Žiackej školskej rady.  

1.3.3.1. Koordinátorom Dňa Zeme môže byť ktorýkoľvek žiak alebo pedagóg školy. 

1.3.3.2. Na post Koordinátora Dňa Zeme nemožno podať kandidatúru osobne; žiaci a 

pedagógovia na tento post môžu byť jedine nominovaní členmi Žiackej školskej 

rady. 

1.3.3.3. Člen Žiackej školskej rady môže nominovať sám seba na post Koordinátora 

Dňa Zeme. 

1.3.3.4. Ak člen Žiackej školskej rady nominuje iného žiaka alebo pedagóga na post 

Koordinátora Dňa Zeme, musí tak urobiť so súhlasom nominovaného žiaka 

alebo pedagóga. 

1.3.3.5. Členovia Žiackej školskej rady pripravia zoznam nominantov, následne každý 

člen Žiackej školskej rady zahlasuje za jednu osobu v tomto zozname. Osoba 

s najväčším počtom hlasov sa stáva Koordinátorom Dňa Zeme. Ak majú viacerí 

kandidáti s najvyšším počtom hlasov rovnaký počet hlasov, koná sa druhé kolo 

volieb, do ktorého postupujú iba kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak po 

druhom kole majú opäť viacerí kandidáti s najvyšším počtom hlasov rovnaký 

počet hlasov, predseda Žiackej školskej rady na základe vlastného uváženia 

vyberie z kandidátov s najvyšším počtom hlasov druhého kola volieb jedného, 

ktorý sa stáva Koordinátorom Dňa Zeme. 

1.3.3.6. Ak sa Žiacka školská rada rozhodne zvoliť si Koordinátora Dňa Zeme, musí tak 

urobiť najneskôr štrnásť dní pred dátumom určeným na uskutočnenie Dňa Zeme 

podľa podbodu 1.1. tohto uznesenia. 

1.3.3.7. Koordinátor Dňa Zeme sa môže kedykoľvek vzdať svojej funkcie 

upovedomením predsedu Žiackej školskej rady, ktorý následne o tejto 

skutočnosti informuje Žiacku školskú radu. 

1.3.3.8. V prípade nespokojnosti s prácou Koordinátora Dňa Zeme môže Koordinátor 

Dňa Zeme s okamžitou platnosťou byť odvolaný riaditeľom školy alebo jeho 

zastupujúcim zamestnancom alebo Žiackou školskou radou na jej zasadnutí 

uznesením nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

1.3.3.9. V prípade odvolania Koordinátora Dňa Zeme prechádzajú jeho práva 

a povinnosti na predsedu Žiackej školskej rady. 

1.3.3.10. Funkcia Koordinátora Dňa Zeme zaniká nasledujúci deň po uskutočnení Dňa 

Zeme, respektíve najneskôr v posledný deň školského roku, v ktorom bol 

Koordinátor zvolený. 



2. Záver 
Po prijatí tohto uznesenia Žiackou školskou radou ho schváli vedenie Gymnázia Pierra de 

Coubertina. Po jeho schválení začne vedenie školy koordinovať spôsob uskutočnenia tohto 

uznesenia so Žiackou školskou radou, a to najneskôr mesiac po jeho prijatí Žiackou školskou 

radou. 

 

Navrhovateľ: Jakub Rendvanský 
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Uznesenie 

Zriadenie Zbierky uznesení Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de 

Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

1. Navrhované uznesenie 
1.1. Zriaďuje sa Zbierka uznesení Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, 

Námestie SNP 9, Piešťany (ďalej len „zbierka“). 

1.1.1. Zbierka je publikačným nástrojom Žiackej školskej rady (ďalej len „ŽŠR“).  

1.1.2. V zbierke sa uverejňujú uznesenia ŽŠR, výsledky volieb predsedu ŽŠR, výsledky volieb 

členov ŽŠR, odvolanie predsedu ŽŠR a vymenovanie a odvolanie podpredsedu ŽŠR. 

1.1.3. Za obsah zbierky zodpovedajú predseda ŽŠR, podpredseda ŽŠR a koordinátor ŽŠR. 

1.1.4. Zbierka sa uverejňuje na stránke školy. 

1.1.5. Zbierka sa zriaďuje od 20.4. 2021, jej obsahom budú všetky náležitosti uvedené v časti 

uznesenia 1.1.2. a to jeden rok spätne. 

1.2. Uznesenia ŽŠR majú stanovené pravidlá. 

1.2.1. Uznesenie ŽŠR musí obsahovať číslo, názov, školský rok, návrh uznesenia, meno 

navrhovateľa a spravidla obsahuje dôvodovú správu a záver. Podľa účelu smie 

obsahovať aj časť rozpočet, financovanie a podobne. 

1.2.1.1. Uznesenia sa číslujú podľa školského roka, v ktorom boli prijaté. V novom 

školskom roku sa číslovanie začína od čísla 1. 

1.2.2. Uznesenia ŽŠR sa číslujú podľa poradia od posledného schváleného uznesenia ŽŠR. 

1.2.3. Každé uznesenie ŽŠR nadobúda platnosť v deň schválenia ŽŠR. Ak v uznesení nie je 

uvedené inak, do účinnosť vstupuje 15 dní po nadobudnutí platnosti. 

1.2.4. Uznesenie ŽŠR nesmie byť v rozpore so štatútom ŽŠR. 

1.2.5. Návrh na uznesenie ŽŠR môže byť návrhom na novelizáciu už existujúceho uznesenia 

ŽŠR. 

1.2.6. Najvyššiu normatívnu právnu silu z noriem ŽŠR má Štatút ŽŠR, potom nasledujú 

uznesenia ŽŠR a individuálne rozhodnutia predsedu, podpredsedu alebo koordinátora 

ŽŠR. Nižšie normy nesmú byť  v rozpore s vyššími. 

1.3. ŽŠR zvolí koordinátora zbierky uznesení (ďalej len „koordinátor zbierky“) z radov žiakov 

školy, ktorého náplňou bude dohliadať na riadne zverejňovanie obsahu zbierky. 

1.3.1. Mandát koordinátora zbierky sa začína dňom zvolenia a končí dňom odvolania ŽŠR. 

1.3.2. Koordinátor zbierky sa orientuje v oblasti právnych noriem ŽŠR (okrem iného pozná 

znenie štatútu ŽŠR, uznesení ŽŠR) a z tejto oblasti poskytuje poradenstvo a výklad pre 

členov ŽŠR. 

2. Dôvodová správa 
Zavedenie zbierky do systému ŽŠR je aj do budúcnosti organizačne nevyhnutným prvkom, 

aby sa predchádzalo nedorozumeniam a systémovým chybám pri procese uznášania sa ŽŠR. Obsah 



zbierky odseparuje aktívne schválené uznesenia od tých, ktoré neboli ŽŠR prijaté a tým sprehľadní 

prácu ŽŠR. 

3. Záver 
Po prijatí tohto uznesenia ŽŠR sa zavedie jednotný systém zverejňovania Zbierky uznesení 

ŽŠR v online internetovom priestore. Za výkon tohto uznesenia zodpovedajú rovnaké osoby ako 

v časti uznesenia 1.1.3. 

 

Navrhovateľ: Daniel Valko 
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Uznesenie 

Výbory pri Žiackej školskej rade Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 

Piešťany 

4. Navrhované uznesenie 
1.4. Žiacka školská rada (ďalej len „ŽŠR“) nadobúda právomoc zriaďovať osobitné výbory 

ŽŠR. 

1.4.1. Výbor ŽŠR sa špecializuje v činnosti, ktorú vykonáva. Táto mu je určená v uznesení 

ŽŠR o jeho zriadení. 

1.4.2. Výbor ŽŠR má poradnú právomoc pri konzultovaní predmetu jeho špecializácie so ŽŠR. 

1.4.3. Výbor ŽŠR musí mať špecializáciu svojej činnosti zrozumiteľne uvedenú v názve. 

Začiatok názvu je vždy „Výbor Žiackej školskej rady pre“ a nasleduje špecializácia 

činnosti výboru. 

1.4.4. Výbor ŽŠR sa môže zriadiť iba prostredníctvom uznesenia ŽŠR. 

1.4.4.1. Zriadenie výboru je nutné dostatočne odôvodniť v dôvodovej správe 

v uznesení ŽŠR o zriadení výboru. 

1.4.5. Výbor ŽŠR môže zrušiť, a tým ukončiť jeho činnosť, iba ŽŠR prostredníctvom 

uznesenia ŽŠR. 

1.4.6. Členov výboru ŽŠR volí a odvoláva ŽŠR z radov žiakov školy. Návrh na zvolenie člena 

výboru ŽŠR môžu dávať iba členovia ŽŠR alebo uchádzači o účasť vo výbore ŽŠR. 

Návrh na odvolanie člena výboru ŽŠR môžu dávať iba členovia ŽŠR. 

1.4.6.1. Najnižší počet členov pre riadne fungovanie výboru ŽŠR je tri. Najviac môže 

vo výbore ŽŠR pôsobiť deväť členov. 

1.4.6.2. Členovi výboru ŽŠR vzniká členstvo v deň právoplatného zvolenia ŽŠR do 

výboru ŽŠR a zaniká pokiaľ sa ho vzdá alebo ak je odvolaný ŽŠR. 

1.4.6.3. Každý výbor ŽŠR si spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu. 

Predsedovi alebo podpredsedovi výboru ŽŠR zaniká vedúca funkcia výboru pokiaľ 

sa jej vzdá alebo ak je odvolaný nadpolovičnou väčšinou členov výboru ŽŠR. 

1.4.7. Výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jeho členov. Na prijatie platného rozhodnutia výboru ŽŠR je potrebná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru ŽŠR. 

1.4.7.1. Každý člen výboru ŽŠR musí byť včasne a riadne upovedomený o konaní 

zasadnutia daného výboru ŽŠR. 

1.4.8. Výbor ŽŠR môže prijať interné pravidlá o svojom fungovaní, ktoré majú svojim 

postavením nižšiu právnu silu ako uznesenia ŽŠR, a preto nesmú byť s nimi v rozpore. 

1.4.9. Ak výbor ŽŠR zásadným spôsobom prekročí právomoc, ktorou bol oprávnený týmto 

uznesením alebo uznesením ŽŠR o jeho zriadení, ŽŠR je povinné posúdiť jeho 

opodstatnenosť. 



 

 

5. Dôvodová správa 
Konštituovanie výborov pri ŽŠR je dôležité pre prehĺbenie študentskej stratifikácie 

a vtiahnutie študentov do školského života. Pôsobením vo výboroch získajú neopakovateľnú 

príležitosť aktivizovať sa a ovplyvňovať školské dianie kreatívnym spôsobom. 

6. Záver 
Po prijatí tohto uznesenia ŽŠR nadobudne právomoc zriaďovať osobitné výbory 

zameriavajúce sa na konkrétnu oblasť záujmu. 

 

Navrhovateľ: Daniel Valko 
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Trieda Mená kandidátov Počet hlasov 

II. A Rendvanský, Jakub X 
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Uznesenie 

Znenie sľubu predsedu Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, 

Námestie SNP 9, Piešťany 

1. Navrhované uznesenie 
1.1. Na prvom zasadnutí Žiackej školskej rady (ďalej len „ŽŠR“) po svojom zvolení alebo 

nadobudnutí mandátu predsedu ŽŠR skladá predseda ŽŠR sľub predsedu ŽŠR, ktorý znie: 

„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.“ 

1.2. Uznesenie nadobúda platnosť aj účinnosť 6.5. 2021. 

 

Navrhovateľ: Daniel Valko 
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Rozpočet Žiackej školskej rady 

2. Navrhovaný rozpočet 

1.1. V zmysle ods. 2 čl. X Štatútu Žiackej školskej rady sa Žiacka školská rada uznáša nad 

prijatím tohto rozpočtu, s ktorým bude hospodáriť počas školského roka 2021/2021. 

 

Príjmy

Organizácia 

školského plesu 300,00 € 

Výdavky

Plnenie uznesenia 

2/20-21 20,88 €-    

Saldo 279,12 € 

Rozpočet Žiackej školskej rady 

(školský rok 2020/2021)

 

Navrhovateľ: Jakub Rendvanský 
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Uznesenie 

Vytvorenie niektorých výborov pri Žiackej školskej rade Gymnázia Pierra de 

Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany v zmysle uznesenia 4/20-21 

3. Navrhované uznesenie 

1.2. Vytvára sa Výbor Žiackej školskej rady pre financovanie 

 Činnosť výboru sa bude zameriavať na vyhľadávanie zdrojov finančných prostriedkov, ktoré 

umožnia Žiackej školskej rade (ďalej „ŽŠR“) financovaním plniť jej uznesenia 

a aktivity. 

 Finančné zdroje sa odporúča vyhľadávať napríklad v organizovaní spoplatnených udalostí 

(školský ples), sponzorstvách, pomoci zo strany školy alebo dobrovoľných príspevkoch. 

 Svoje nálezy výbor zhrnie v správe, ktorú podá ŽŠR. ŽŠR túto správu vezme na vedomie na 

svojom najbližšom rokovaní. Predseda ŽŠR upovedomí členov výboru o najneskoršom 

termíne odovzdania tejto správy. 

 Cieľom správy výboru bude jednoduchšie a presnejšie zostavovanie rozpočtu a uznesení 

prijímaných ŽŠR. 

1.3. Vytvára sa Výbor Žiackej školskej rady pre ekologickú aktivitu 

 Činnosť výboru sa bude zameriavať na navrhovanie možných aktivít pre ŽŠR i celú školu, 

ktoré prispejú k ekologickejšiemu fungovaniu gymnázia alebo napomôžu so  

vzdelávaním študentov v tejto oblasti. 

 Členovia výboru majú právo dobrovoľne napomáhať pri plnení uznesení a organizácii aktivít 

týkajúcich sa špecializácie výboru so súhlasom ŽŠR. 

 Výbor svoje návrhy bude vytvárať s úsilím minimalizovať finančný dopad pre školu a ŽŠR. 

 Výbor svoje návrhy odovzdá ŽŠR najneskôr tri dni pred jej najbližším rokovaním. 

 ŽŠR môže návrhy buď vziať na vedomie, alebo ich pretvoriť na uznesenie a dané uznesenie 

prijať alebo odmietnuť na svojom najbližšom rokovaní. 

1.4. Vytvára sa Výbor Žiackej školskej rady pre zlepšovanie štúdia 

 Činnosť výboru sa bude zameriavať na navrhovanie inovácií vo výučbe a upozorňovaní na 

nedostatky vo výučbe. 

 Výbor bude podávať mesačné správy o svojich návrhoch a pripomienkach ŽŠR, a to 

najneskôr tri dni pred jej najbližším rokovaním. 

 ŽŠR vezme správu na vedomie na svojom najbližšom rokovaní. 

4. Dôvodová správa 

Vytvorením výboru pre financovanie bude ŽŠR schopnejšia plniť svoj účel iniciatívneho 

a poradného samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Získavanie 

finančných prostriedkov pre svoju činnosť ŽŠR umožní prijímať širší súbor uznesení a organizovať 



viac aktivít, ktorých cieľom bude zlepšenie školy a životov jej obyvateľov. V súvislosti s existenciou 

rozpočtu ŽŠR je dôležitosť výboru amplifikovaná v zmysle potreby poradného orgánu pri jeho 

zostavovaní. 

 Vytvorením výboru pre ekologickú aktivitu urobíme správny krok k cieľu vedenia 

zodpovednejších životov voči našej planéte. ŽŠR má v pláne prijímať viaceré uznesenia týkajúce sa 

„zelenej“ problematiky, avšak existencia dedikovaného poradného orgánu môže poskytnúť nové 

a efektívnejšie perspektívy na jej riešenia. Jej členovia sa zároveň môžu priamo pričiniť napríklad pri 

organizácii Dňa Zeme, ktorý si ŽŠR vzala vo väčšej miere pod svoju správu. 

 Vytvorením výboru pre zlepšovanie štúdia ŽŠR nadobudne nevyhnutné perspektívy ďalších 

žiakov v prípade neadekvátnej úrovne vzdelávania. Jeho cieľom nie je napomínať učiteľov pre ich 

spôsob výučby ani nadmerne komplikovať štúdium. Výbor namiesto toho bude napomáhať ŽŠR viesť 

tolerantný dialóg s vyučujúcimi i vedením školy o možných nedostatkoch, pričom oprávnenosť všetkej 

kritiky ŽŠR najprv adekvátne prediskutuje. Rovnako sa zaslúžime o zlepšenia prinášaním inovácií do 

štúdia, ktoré budú taktiež navrhované výborom. Tieto návrhy budú rovnako dôkladne prediskutované 

ŽŠR, a to nielen pre ich efektivitu, ale i so zámerom minimalizovania záťaže na učiteľov a finančných 

strát vyplývajúcich z ich aplikácie. 

5. Záver 

Po prijatí tohto uznesenia ŽŠR nadobudne poradné výbory špecializované na financovanie, 

ekologickú aktivitu a zlepšovanie štúdia. Výbory budú napomáhať v plnení činnosti rady danej 

Štatútom ŽŠR. 

 

Navrhovateľ: Jakub Rendvanský 

  



ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA, 

NÁMESTIE SNP 9, PIEŠŤANY 

Školský rok 2020/2021 

 

8 

 

Uznesenie 

Časová kapsula Žiackej školskej rady 

2. Navrhované uznesenie 

2.1. Časová kapsula Gymnázia Pierra de Coubertina (ďalej len "kapsula") je prostriedok 

zachovania kolektívnej pamäte pre budúce generácie školy a ostatnej verejnosti.  

2.2. Kapsula bude uložená do zeme v roku 2022 a extrahovaná naspäť v roku 2052. Konkrétny 

dátum špecifikuje ŽŠR v spolupráci s vedením školy. ŽŠR bude spolu s vedením školy 

koordinovať proces tvorby obsahu kapsule žiakmi školy až do jej vloženia do zeme.  

2.3. Za financovanie a propagáciu kapsule zodpovedá ŽŠR. 

 

Navrhovateľ: Daniel Valko 
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Uznesenie 

Frakcie Žiackej školskej rady 

1. Navrhované uznesenie 
1.1. Študenti sa môžu združovať vo frakciách.  

1.2. Frakcia má svojich členov, zakladatelia frakcie sú okamihom jej založenia prvými členmi.  

1.3. Frakcia má svojho predsedu a vlastné pravidlá fungovania.  

1.4. Frakcia musí mať výstižný názov.  

1.5. Nová frakcia môže vzniknúť, ak o to podpisom požiada aspoň 60 študentov školy a pravosť 

podpisov overí koordinátor ŽŠR.  

1.6. Frakcia zaniká, ak sa na tom zhodne nadpolovičná väčšina členov frakcie. 

1.7. Ak vo voľbách predsedu ŽŠR alebo členov ŽŠR kandiduje člen frakcie, jej názov sa uvedie 

na volebný lístok za meno kandidáta. 
 

Navrhovateľ: Daniel Valko 


