
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 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 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   ......................................................... 

 

 

 


