
Záverečná správa za Žiacku školskú radu za šk.rok 2016/2017 

 

 Žiacka školská rada pracovala v čase od septembra do novembra 2016 v počte členov 

12 a po veľkých celoškolských voľbách konaných 16.11.2016 do všetkých kľúčových pozícií 

k nim pribudli 8 noví členovia, ktorí pod vedením odchádzajúcich členov spoločne pracovali 

až do marca. Od marca 2017 prebrali chod rady noví členovia. Všetky naplánované podujatia 

na tento školský rok boli zrealizované, ba čo viac, podarilo sa vymyslieť a zrealizovať aj 

niekoľko nových, ako napríklad Halloween 2.11.206 alebo Máj – lásky čas 18.5.2017. 

Zrealizovali sme tradičné akcie ako napríklad: Jesenné hody 26.9.2016, Imatrikulácie 

16.11.2016 v réžii 3.C a 3.A triedy pre študentov 1. i 2. ročníka, nakoľko sa minulý rok toto 

podujatie nepodarilo uskutočniť, Mikuláš, Valentín, Deň učiteľov, Stavanie mája 3.5.2017, na 

ktorý nám zabezpečil strom p. primátor Igor Hús, Noc v škole (27.3.2017 pre študentov 3. a 4. 

roč, 28.6.2017 pre 1. a 2.roč.) a ďalšie. V septembri (19.9.2016) sa uskutočnil výlet za 

odmenu pre najlepších študentov, ktorí mali možnosť zažiť plavbu na pltiach po Váhu 

i s odborným výkladom a následne vystúpiť na hrad Strečno. S veľkým záujmom a ohlasom 

sa stretlo podujatie V ríši filmov 1.2.2017, do ktorého sa zapojili všetky triedy školy. ŽŠR si 

pripravila program na Deň otvorených dverí (11.11.2016) pre návštevníkov školy, na ktorom 

predstavila svoju činnosť a v závere hry pre zúčastnených žiakov a ich rodičov. Počas celého 

roka si členky vysielacieho tímu pripravovali pre študentov spravodajské vysielania, ako aj 

vysielania spojené s pripravovanými podujatiami. 

Noví členovia rady sa zúčastnili školenia pre začínajúcich členov žiackych školských rád 

v dňoch 25.-27.11.2016 v Terchovej, a to Andrea Graňáková a Katarína Kormaňáková. Obe 

spomínané členky reprezentovali našu radu na Valnom zhromaždení Rady mládeže 

Žilinského kraja v Likavke uskutočneného dňa 27.5.2017. Vybraní členovia rady sa zúčastnili 

na troch konferenciách, a to 1.12.2016 na konferencii venovanej boju proti AIDS v Žiline, 

2.12.2016 na konferencii Krok za krokom k poznávaniu EU prostredníctvom dobrých 

príkladov z praxe v Žiline za prítomnosti reprezentantov ŽSK a europoslanca p.Štefanca 

a nakoniec 15.12.2016 na konferencii Na ceste osobnostného rastu a ľudskosti v Žiline 

organizovaného Radou mládeže Žilinského kraja za účasti zaujímavých hostí z oblastí médií 

i regionálnej samosprávy spojenej s užitočnými workshopmi. Nakoľko je naša rada členom 

Regionálneho parlamentu Turiec, na jeho troch zasadnutiach (12.10.2016, 16.2.2017 

a 18.5.2017) na Gymnáziu J.Lettricha v Martine ju reprezentovala najskôr podpredsedníčka 

Natália Dolníková a následne nová predsedníčka Miriam Forgáčová sprevádzané 

koordinátorkou ŽŠR.  



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

inicioval spoločné zasadnutie i s ostatnými žiackymi radami pôsobiacimi na pôde mesta dňa 

15.6.2017, ktorého cieľom bolo nadviazať užšiu spoluprácu spomínaných subjektov. MPM 

a naša ŽŠR realizovali tretí ročník mládežníckeho plesu a spoločne uskutočnili medzinárodný 

Hug Day 26.6.2017.  

Žiacka školská rada sa zapojila do zbierkovania v spolupráci s organizáciou UNICEF 

Slovensko, konkrétne išlo o zbierku Týždeň modrého gombíka (16.-18.5.2017), ktorej 

výťažok bol použitý na zabezpečenie pitnej vody a školských potrieb pre deti na Ukrajine. 

Podarilo sa nám v rámci 3 dní vyzbierať sumu 330€. Tejto finančnej zbierke predchádzala iná 

Úsmev ako dar uskutočnená 14.12.2016 na podporu detí z detských domovov, pre ktoré sme 

vyzbierali 231€. Okrem toho sme sa zapojili do podujatia i súťaže Červená stužka pri 

príležitosti svetového boja proti AIDS, kde sa nám podarilo získať jedno z výherných 

ocenení. V rámci dobrovoľníckych a charitatívnych podujatí sa nám podarilo pripraviť 

a zrealizovať program pre deti hospitalizované na detskom oddelení MFN v Martine dňa 

9.3.2017 v spolupráci so slečnou Katarínou Marčekovou a žiačkami 3.A a 1.C.  

V rámci teambuildingu študentská rada navštívila divadelné predstavenia Frankenstein 

18.10.2016 a Vojna nemá ženskú tvár 19.1.2017 v martinskom Komornom divadle. 

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

dlhoročne výborne spolupracujeme s pani Gabrielou Rafajovou. 

V nasledujúcom školskom roku by sme chceli pokračovať vo všetkých zabehnutých 

podujatiach a do plánu práce na nový školský rok sme zaradili i pár nových. Aj naďalej sa 

hodláme zúčastňovať prínosných školení a seminárov.  

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 členom 

rady, ktorí venujú tejto činnosti veľkú časť svojho voľného času. 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 26.6.2017   

koordinátorka ŽŠR Mgr.Natália Zajacová 

 


