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 V tomto školskom roku prešla ŽŠR výraznou zmenou, keďže končilo funkčné obdobie 

všetkým členom v kľúčových pozíciách, voľby do ktorých sa uskutočnili 14.11.2013, na ich 

miesto boli zvolení noví členovia. V období od novembra do januára pracovala novozvolená 

rada pod supervíziou tej starej, no od februára si všetky podujatia organizovali noví členovia 

sami. Svojich funkcií sa zhostili zodpovedne až na dvoch členov, ktorí boli v máji na 

mimoriadnom zasadnutí rady zo svojich pozícií jednohlasne odvolaní. Jednalo sa 

o zástupkyňu za 2.ročníky Ľubomíru Závodskú a medailistku Andreu Šikyňovú. Na ich 

miesta bol vyhlásený konkurz, po zrealizovaní ktorého sa na miesto zástupkyne za 2.ročník 

dostala Gabriela Grochalová z 2.B a na miesto medailistky Petra Boháčiková z 1.C. 

Všetky naplánované podujatia na tento školský rok okrem jedného boli zrealizované. 

Jednalo sa o tradičné akcie ako napríklad: Mikuláš, Valentín, Deň učiteľov, Noc v škole 

a ďalšie. Nezrealizovala sa Eko módna prehliadka, ktorú mali v záujme uskutočniť Erik 

Šipčiak a Norika Hrivnáková v rámci projektu KomPrax, no termín realizácie sa posunul na 

jún, a tak do projektu nevstúpili. Všetci novozvolení členovia rady sa zúčastnili školenia 

o neformálnom vzdelávaní, vypracovali a zrealizovali svoje malé projektové zámery či už 

u nás na škole alebo vo svojich bydliskách. Posledné projekty 4 študentiek budú uskutočnené 

na začiatku ďalšieho školského roka a týkajú sa čiastočnej úpravy exteriéru našej školy. 

Aj v tomto roku pokračovala spolupráca s Mestským parlamentom mladých, v ktorom 

pracujú predsedkyňa rady Natália Čupcová a technička Lenka Babečková. Zrealizovali 

napríklad Festival spoločenských hier a hlavolamov či medzinárodný Hug Day. Veríme, že v 

tejto intenzívnej spolupráci budeme pokračovať i v budúcnosti. 

Nová rada sa zapojila i do zbierkovania v spolupráci s organizáciou UNICEF Slovensko, 

konkrétne išlo o zbierku Modrý gombík, ktorá bola toho roku spojená i s malou súťažou pre 

školy, a to nacvičením choreografie afrického tanca, vytvoreného známym slovenským 

tanečníkom a choreografom Jarom Bekrom. Do tanca sa mohol zapojiť ľubovoľný počet 

študentov prípadne učiteľov či obyvateľov miest. Na našej škole sa do tanca zapojili študenti 

niektorých tried a z nácvikov i konečnej fázy tanca bolo vyhotovené video, ktoré je zavesené 

na webovej stránke školy. Za spoluprácu pri jeho vyhotovovaní ďakujem pani Alene 

Kluskovej. 

Poslednou spoločnou aktivitou ŽŠR v tomto šk.roku bola účasť na Bambiriáde v Martine. 

Na pódiu nás reprezentoval ľudový súbor Prameň pod taktovkou pani Tumovej, orientálne 

tanečnice s pani Sudorovou a bábkové divadlo nacvičené pani Koričanskou. Za dlhoročnú 



spoluprácu im všetkým ďakujem. Študentská rada mala na Divadelnom námestí svoj stánok, 

kde propagovala tak svoju činnosť ako aj školu a návštevníkov lákala rôznymi aktivitami, ako 

napríklad hraním spoločenských hier, vyfarbovaním omaľovánok či výrobou balónových 

tváričiek. 

Činnosť rady je podchytená a aktualizovaná na webovej stránke našej školy, kde už 

dlhoročne výborne spolupracujeme s pani Gabrielou Rafajovou. 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.  

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

ktorí ochotne a radi s nami spolupracujú. V neposlednom rade patrí moje poďakovanie novým 

členom rady, ktorí venujú tejto činnosti veľkú časť svojho voľného času, pretože ich napĺňa 

a baví a verím, že budú dobrými pokračovateľmi tých odíduvších. 

V Turčianskych Tepliciach dňa 23.6.2014   

školská koordinátorka Mgr.Natália Zajacová 

 


