
Plán práce Ţiackej školskej rady 

 pri PaSA Turčianske Teplice  

na školský rok 2011-2012 

 

1. Spustenie rozhlasového vysielania – vysielanie budú mať na starosti členovia rady a vysielať sa bude 

raz do mesiaca, posledný týţdeň 
 

2. Výlet s najlepšími študentmi školy (v prospechu, dochádzke a správaní) – v týţdni od 12. do 16.9.2011, 

celodenná akcia 
 

3. Voľby v triednych samosprávach – triedne kolá volieb na pozície predsedov, podpredsedov 

a finančníkov v priebehu septembra 
 

4. Voľby zástupcov za 1. ročníky do ŢŠR – september 2011 
 

5. Celoškolské voľby finančníka ŢŠR – kampaň do polovice októbra, voľby sa uskutočnia na konci 

októbra a bude sa vyberať výlučne zo záujemcov 2. ročníkov 
 

6. Schola ludus – Škola hrou – 21.10.2011, deň hier pripravený študentmi odboru animátor voľného času 

pre celú školu 
 

7. Imatrikulácia – 18.11.2011, v spolupráci so študentmi odboru animátor voľného času 3.K, vyučujúcimi 

tohto odboru a vedením školy  
 

8. Netradičný Mikuláš – 6.12.2011 
 

9. Vianočné trhy a predaj vianočných pohľadníc UNESCO – december 2011, obdobie tesne pred 

Vianocami a vianočnými prázdninami, zbierka šatstva, hračiek, kníh a iných vecí,  ktorá bude zahájená od 

septembra – darovanie charite/domovu dôchodcov/sociálne slabším občanom v spolupráci s mestom 

a primátorom, program 
 

10. Nultý ples – január 2012, pokus zorganizovať ples pre študentov školy 
 

11. Valentín – 14.2.2012, akcia pri príleţitosti dňa zamilovaných, súťaţe o ceny 
 

12. Deň učiteľov –  23./30.marec 2012, program zo strany rady a študentov 

 

13. Deň bláznov – 2.4.2012, rôzne súťaţe a hry počas prestávok 

 

14. Stavanie Mája – 2. 5. 2012, pokračovanie v začatej tradícii stavania Mája a s ním spojené aktivity (piesne 

a tance) 

 

15. Rozlúčka so štvrtákmi – 4.11.5.2012, program pri príleţitosti odchodu štvrtákov na akademický týţdeň – 

Kultúrny dom 

 

16. Bambiriáda – 19./26.máj 2012, zapojenie sa do regionálneho projektu pre deti a mládeţ, propagácia školy 

netradičným spôsobom v Martine prípadne v Ţiline za účasti ŢŠR, tanečníkov, dramatikov, hudobníkov 

a výtvarníkov našej školy 

 

Schválené za ŢŠR koordinátorom:     Schválené riaditeľom školy: 

Predsedníčkou ŢŠR: 

V Turčianskych Tepliciach dňa 13.6.2011 


