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 Žiacka školská rada prešla v tomto roku niekoľkými zmenami v jej zložení. 

V septembri oznámila svoju rezignáciu finančníčka Martina Čupcová. Nakoľko bol na 

október naplánovaný konkurz na post zástupcu za 1. ročník, rozhodli sme sa, že v ten istý 

termín uskutočníme aj konkurz na post finančníčky. Oba sa uskutočnili 17.10.2017. Na post 

zástupcu za 1. ročník prejavilo záujem 6 žiačok prvých ročníkov a po konkurze post získala 

žiačka 1.B Jarmila Peldová, na post finančníčky sa prihlásili dve žiačky a post získala 

Michaela Zavoďančíková z 2.B. Na decembrovom zasadnutí sme riešili zotrvanie v radoch 

žiackej rady zástupkyňu za druhé ročníky, ktorá si neplnila svoje povinnosti a neprejavovala 

záujem o činnosť v nej. Nakoniec sa sama vzdala postu. Išlo o Natáliu Duchajovú z 2.C. 

Napokon v marci na zasadnutí ohlásil svoju rezignáciu zástupca za tretie ročníky Milan 

Bukovský z 3.C, nakoľko jeho prioritou boli školské povinnosti. V marci ukončila svoje 

pôsobenie i zástupkyňa za 4.ročníky Natália Chmelanová, ktorá sa potrebovala venovať 

prípravám na maturitné skúšky. Momentálne v rade post zástupcu za 1. a 2. ročník zastupuje 

Jarmila Peldová a 3.a 4. ročníky si dočasne vzala na starosti Andrea Graňáková. Žiacka rada 

pracuje v počte členov 9. 

V tomto školskom roku sme zrealizovali tradičné akcie ako napríklad: Jesenné hody 

25.9.2017, Imatrikulácie 16.11.2017 v réžii 3.B pre študentov 1. ročníka, pred ktorými mali  

študenti školy možnosť vidieť v kine film Nežné vlny súvisiaci s udalosťami „nežnej“ 

revolúcie a stretnúť sa na stand-up show so známym Bekimom, Mikuláš, vianočný punč, 

Valentín, Deň učiteľov, Deň bláznov, Noc v škole (26.-27.6.2018 pre 1. a 2.roč.) a ďalšie. 

V septembri (15.9.2017) sa uskutočnil výlet za odmenu pre najlepších študentov do Planetária 

v Žiari nad Hronom, kde pre nás jeho pracovníci pripravili zaujímavý program i pozorovanie 

oblohy. S veľkým záujmom a ohlasom sa stretlo podujatie Cesta okolo sveta 1.2.2018, do 

ktorého sa zapojili všetky triedy školy. Hneď v septembri (7.-8.9.2017) členovia rady 

pripravili pre žiakov prvých ročníkov Dni rady, kedy im predstavili svoju činnosť a na 

spestrenie ich vtiahli do niekoľkých pripravených hier. ŽŠR si pripravila i program na Deň 

otvorených dverí (1.12.2017) pre návštevníkov školy, na ktorom predstavila svoju činnosť 

a v závere hry pre zúčastnených žiakov a ich rodičov. ŽŠR reagovala na súťaž vyhlásenú 

Radou mládeže Žilinského kraja Sen o živote, ktorá sa realizovala v čase od 10.2. do 

10.3.2018 v troch kategóriách: literárnej, fotografickej a výtvarnej. Z našej školy sa do nej 

zapojilo 11 študentiek vo všetkých kategóriách (najviac výtvarná) a aj napriek tomu, že 

nezískali žiadne ocenenie, od vyhlasovateľa súťaže každá z nich dostala malý darček na 



pamiatku. V marci (27.3.2018) sa rade podarilo uskutočniť besedu Hlava XX so zaujímavými 

mladými ľuďmi Jurajom Gagom a Andrejom Krupom, autormi motivačnej knihy, pre 

študentov celej školy. Nepodarilo sa nám zrealizovať podujatia: Môj naj trapas a časová 

schránka – o ktorý bol malý záujem a stavanie mája, pre dlhodobú PN pani Tumovej a účasť 

členov rady i koordinátorky na poznávacom zájazde. Počas celého roka si členky vysielacieho 

tímu pripravovali pre študentov spravodajské a hudobné vysielania, ako aj vysielania spojené 

s pripravovanými podujatiami. 

Predsedníčka rady Miriam Forgáčová a podpredsedníčka rady Andrea Graňáková sa spolu 

s vedením školy zúčastnili na Burze stredných škôl, kde pomáhali s propagáciou našej školy 

a podávaním informácií záujemcom zo základných škôl. Už spomínané predsedníčka 

a podpredsedníčka rady boli účastné na Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja, 

ktorej sme členom, ktoré sa konalo 9.-11.3.2018 v penzióne Sidorovo v Ružomberku. 

Členovia rady sa zúčastnili niekoľkých školení, a to: Miriam Forgáčová a Veronika 

Kuchťáková sa zúčastnili školenia žiackych školských rád 4.-6.12.2017 v hoteli Turiec v 

Martine, Veronika Kuchťáková školenia Outdoorové aktivity a ich využitie v práci 

s mládežou 11.-13.2.2018, Katarína Hubčíková a Veronika Kuchťáková školenia Projekt je 

zmena 1.a 2.fáza 9.-11.2.2018 a 3. vyhodnocovacia fáza 1.-3.5.2018, pričom zrealizovali svoj 

malý projekt a Andrea Graňáková sa zúčastnila mentorského programu určenému aktívnym 

stredoškolákom Lead up 16.2., 20.4. a 29.5.2018 v Bratislave. Vybraní členovia rady sa 

zúčastnili  na konferencii venovanej boju proti AIDS v Žiline, 1.12.2017 pod dozorom p. 

Uríka a na konferencii Bodka za školským rokom v Žiline dňa 25.6.2018. Ja ako 

koordinátorka som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov žiackych rád v Terchovej od 20. 

do 21.novembra 2017. 

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

organizoval podujatie Veľtrh organizácií 22.9.2017, na ktorom sme prezentovali našu školu 

ako aj činnosť rady, vystúpili členovia rady s informáciami o škole i rade a v programe 

vystúpili brušné tanečnice pod vedením pani Sudorovej a divadelné predstavenie nacvičené 

slečnou Marčekovou. MPM a naša ŽŠR spoločne uskutočnili medzinárodný Hug Day 

27.6.2018.  

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

Slovensko, konkrétne išlo o vianočnú zbierku (4.-17.12.2017), ktorej výťažok bol použitý na 

pomoc podvýživeným a chorým deťom v krajinách, v ktorých zúria humanitárne 

a potravinové krízy – akými sú Južný Sudán, Jemen či Ukrajina. Podarilo sa nám v rámci 3 

dní vyzbierať sumu 231,13 €. Na máj bola naplánovaná zbierka Týždeň modrého gombíka 



s UNICEFom, no do tejto zbierky sa nám nepodarilo zapojiť, nakoľko prebiehala v týždni, 

kedy sme na škole nemali žiadnych študentov, ktorí v tom čase boli na praxi. Do budúcna 

však s touto zbierkou počítame, nakoľko sa jej už dlhé roky zúčastňujeme. Okrem toho sme 

sa zapojili do podujatia i súťaže Červená stužka pri príležitosti svetového boja proti AIDS 

(28.11.2017), kde sa nám podarilo získať jedno z výherných ocenení a to USB kľúč 

a poukážku na zakúpenie knihy v Martinuse. V rámci kampane Červená stužka sme sa 

v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy zapojili do súťaže Športom za Červenú stužku 

a v týždni od 27. do 29.11.2017 sme rozdávali na škole červené stužky. V rámci 

dobrovoľníckych a charitatívnych podujatí sa nám podarilo pripraviť a zrealizovať program 

pre deti hospitalizované na detskom oddelení MUN v Martine dňa 22.3.2018 v spolupráci so 

slečnou Katarínou Marčekovou a žiačkami 1.B a 20.4.2018 sme vystúpili s programom 

a aktivitami v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach v spolupráci so slečnou 

Katarínou Marčekovou a triedou 2.D.  

V rámci teambuildingu študentská rada navštívila divadelné predstavenia Portrét Doriana 

Greya 28.9.2017 a 1+1= 3 30.1.2018 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 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 20.6.2018   

koordinátorka ŽŠR Mgr.Natália Zajacová 

 


