
Záverečná správa za Žiacku školskú radu pri PaSA Turčianske Teplice za 

školský rok 2012-2013 

 
 V tomto školskom roku sa podarilo Žiackej školskej rade splniť plán práce takmer na sto percent. Boli 

to už tradičné podujatia ako výlet za odmenu, Imatrikulácie, Mikuláš, Valentín, Deň učiteľov, stavanie mája, rozlúčka 
so štvrtákmi, Bambiriáda či rozhlasové vysielanie.  Nepodarilo sa uskutočniť školský ples a Schola ludus. Školský ples 
vzhľadom na opätovný nezáujem zo strany študentov a Schola ludus vzhľadom na malý počet študentov odboru 

animátor voľného času , ktorí mali zorganizovať podujatie pre celú školu. Novou aktivitou bola Noc v škole,  ktorá 
bola zorganizovaná v dvoch termínoch vzhľadom na veľký záujem. Prvá noc bola pre študentov 3. a 4. ročníka z 26. 
na 27.marca a druhá pre prvákov a druhákov na konci školského roka z 24. na 25. júna 2013. V nočných hodinách na 
študentov čakali rôznorodé súťaže v priestoroch školy a na záver i nočné premietanie filmu. Okrem toho na začiatku 
školského roka predovšetkým kvôli novým študentom prvého ročníka na chodbách školy cez prestávky prebiehali Dni 
rady, kedy takýmto spôsobom chceli členovia rady žiakom spríjemniť prestávky, ale aj spropagovať svoju činnosť. 
Popri hrách podávali informácie o tom, čo rada je a na čo slúži. Túto svoju činnosť a podujatia organizované na škole 

priblížili rodičom a ich deťom aj počas Dňa otvorených dverí. Počas celého školského roka členovia rady vymýšľali 
rôzne námety na tematické dni či týždne, ktorými chceli spestriť život na škole a vyburcovať v študentoch aktivitu 
a kreativitu. 
 Máj bol spojený s tradičným odprevádzaním štvrtákov na akademický týždeň. V tomto mesiaci sme sa už po 
tretíkrát zapojili do celokrajskej propagácie školských a mimoškolských zariadení pracujúcich a venujúcich sa deťom 
a mládeži – Bambiriáda. Na pódiu vystúpil ľudový súbor Prameň s hudbou a tancami, orientálne tanečnice 
a dramatický krúžok pod vedením pani Koričanskej a Marčekovej s krátkym divadelným predstavením Soľ nad zlato. 

Všetky tri vystúpenia zožali obrovský úspech. Počas týchto a ostatných vystúpení bol náš stánok permanentne 
obsadený. Malých i väčších zaujali aktivity pripravené študentmi rady, rodičov zas informácie o škole. 

 Rada zrealizovala aj finančné zbierky. V predvianočnom období to boli pohľadnice UNICEF a v máji 

Modrý gombík na zabezpečenie pitnej vody pre deti v Ugande. V predvianočnom období sme navštívili 

spolu so speváckym zborom Mladosť a orientálnymi tanečnicami deti v Detskom domove v Necpaloch. Pre 

organizáciu Pomocný anjel sme vyzbierali šatstvo a iné nepotrebné veci v domácnosti, ktoré oni následne 

ošetrili a odovzdali sociálne odkázaným ľuďom, deťom v detských domovoch, starým ľuďom v domovoch 

dôchodcov alebo bezdomovcom. Ďalšiu zbierku už máme rozbehnutú a po vyzbierané veci by si mala 

organizácia prísť v septembri. 

 V tomto školskom roku sme pokračovali v spolupráci s Mestským parlamentom mladých či už na 

projektoch alebo seminároch. Väčšina členov rady sa prihlásila a absolvovala školenia ako napríklad 

školenie o červených stužkách, Mládežnícka demokracia, Štartér, O nás s nami, Nalieváreň, Open your mind 

it´s easy, Hug Day- deň objatia a ďalšie. Na pravidelných každomesačných zasadnutiach sme okrem už hore 

spomínaných podujatí rozoberali, diskutovali a hľadali riešenia na problémy spojené s našou školou, akými 

sú poriadok v triedach, školská dochádzka či písanie po laviciach. Činnosť rady je podchytená 

a aktualizovaná na webovej stránke našej školy. O dôležitých podujatiach informujeme aj prostredníctvom 

publikovaných článkov v Teplických zvestiach. 

 V nasledujúcom školskom roku by sme chceli pokračovať vo všetkých zabehnutých podujatiach a 

možno sa nám podarí vyjsť i s úplne novými. Aj naďalej sa hodláme zúčastňovať prínosných školení 

a seminárov, ktoré nás posúvajú vpred. Ďalší rok prinesie veľké zmeny v zostave členov rady, pretože jej 

väčšina nastupuje do posledného ročníka štúdia a potrebujú v celoškolských voľbách nájsť tých správnych 

nástupcov. 

Na záver by som chcela už obligátne poďakovať za podporu vedeniu školy a všetkým kolegom, ktorí 

ochotne a radi s nami spolupracujú. V neposlednom rade patrí moje poďakovanie členom rady, ktorí 

s entuziazmom venujú tejto činnosti veľkú časť svojho voľného času, pretože ich napĺňa a baví, vymýšľajú 

nové a zdokonaľujú staré podujatia a neustále sa vzdelávajú, pracujú na sebe a posúvajú vpred tak seba ako 

aj radu. 

 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 20.6.2013  školská koordinátorka Mgr.Natália Zajacová 


