
Záverečná správa za Žiacku školskú radu za šk.rok 2018/2019 

 

 Žiacka školská rada pracovala v šk.roku 2018-2019 v počte členov 9. V tomto 

školskom roku sme zrealizovali tradičné akcie ako napríklad: Móda prvej republiky 

(25.10.2018), Červená stužka, Mikuláš, vianočný punč, Valentín, Deň učiteľov, Deň bláznov 

(4.4.2019), Karneval (28.2.2019), Noc v škole (19.-20.6.2019 pre 1. až 3.roč.) a ďalšie. 

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

Štiavnice, kde sme navštívili dom a zároveň aj múzeum Márie Pischlovej, štiavnický 

betlehem a absolvovali sme prehliadku mesta. Hneď v septembri (11.,12.9.2018) členovia 

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

spestrenie ich vtiahli do niekoľkých pripravených hier. Pre študentov celej školy, najmä 

štvrtákov, si pripravili tzv. časovú schránku, ktorej zmyslom bolo pripraviť si krabicu 

s požadovanými rozmermi, označenú rokmi štúdia, triedou a triednym učiteľom a do tejto 

krabice si môžu študenti počas štúdia ukladať rôzne veci (fotky, diplomy, plagáty, etc.), ktoré 

si nájdu v knižnici školy i po rokoch, keď prídu na pomaturitné stretnutie. ŽŠR si pripravila i 

program na Deň otvorených dverí (14.1.2019) 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 pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, 

a to Olympiádu žiackych školských rád, ktorá sa realizovala od 15.10. do 5.12.2018 

a vyvrcholila konferenciou v Žiline dňa 19.12.2019. V rámci súťaže sme sa zapojili do 

všetkých troch aktivít a v konkurencii 23 stredných škôl Žilinského kraja sme obsadili dve 

1.miesta a jedno 3.miesto. (Fotka ŽŠR boduje – 1.miesto, Šírime radosť – pomáhame – 

1.miesto, Mesiac ŽŠR – 3.miesto). 

Predsedníčka rady Miriam Forgáčová a členka rady Jaroslava Peldová sa spolu s vedením 

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

a podávaním informácií záujemcom zo základných škôl. Podpredsedníčka rady Andrea 

Graňáková spolu s členkou rady Katarínou Hubčíkovou boli účastné na Valnom zhromaždení 

Rady mládeže Žilinského kraja, ktorej sme členom, ktoré sa konalo 12.-13.4.2019 v penzióne 

Adak v Párnici. Členovia rady sa zúčastnili niekoľkých školení a konferencií, a to: Andrea 

Graňáková a Katarína Kormaňíková vzdelávania Líder ŽŠR v Bielom Potoku (27.-29.9. a 8.-

10.11.2018), Soňa Tomašáková vzdelávania členov ŽŠR v Terchovej 3.-5.10.2018, Andrea 

Graňáková a Miriam Forgáčová Študentskej konferencie v Bratislave 1.10.2018, Katarína 

Hubčíková a Jaroslava Peldová konferencie s workshopom Vystupuj a rozprávaj s istotou 

v Žiline 11.10.2018, Katarína Hubčíková školenia Človek v ohrození v Novom Smokovci 



26.-28.10.2018, Katarína Hubčíková a Katarína Kormaňáková projektu Minierazmus Future 

Generation v Bratislave 18.11.2018, Andrea Graňáková, Katarína Hubčíková a Veronika 

Kuchťáková Aktívu Stredoškolskej únie Slovenska 18.-20.1.2019, Michaela Zavoďančíková 

a Jarmila Peldová vzdelávania s projektovým výstupom Projekt je zmena v Terchovej (26.-

28.4. a 14.-16.6.2019). Vybraní členovia rady sa zúčastnili  na konferencii venovanej boju 

proti AIDS v Žiline, 28.11.2018 a na konferencii Bodka za školským rokom v Žiline dňa 

24.6.2019. Ja ako koordinátorka som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov žiackych rád 

v Terchovej od 22. do 23.10.2018 a školenia Soft skills organizovaným Iuventou v Bešeňovej 

(5.-7.4, 7.-9.6.2019). Členky rady Andrea Graňáková a Katarína Kormaňáková absolvovali 

ako súčasť výhry Olympiády žiackych školských rád návštevu NBS a NR SR v Bratislave 

5.4.2019 a Katarína Hubčíková a Andrea Graňáková zareagovali na výzvu Rady mládeže 

Žilinského kraja na natočenie videa k EU voľbám a získali 3. miesto s finančnou odmenou. 

Žiacka školská rada sa zapojila do zbierkovania najskôr hneď na začiatku školského roka 

v septembri s organizáciou Úsmev ako dar, kedy v rámci jedného dopoludnia bolo 

vyzbieraných 263 €  a v spolupráci s organizáciou UNICEF Slovensko, konkrétne išlo 

o vianočnú zbierku (5.-15.12.2018), ktorej výťažok bol použitý na pomoc podvýživeným 

a chorým deťom v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy – akými sú 

Južný Sudán, Nigéria, Somálsko či Jemen. Podarilo sa nám v rámci 3 dní vyzbierať sumu  

240,47 €. 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, v spolupráci s vyučujúcimi výtvarnej 

výchovy do výtvarnej súťaže a v týždni od 26. do 30.11.2018 sme rozdávali na škole červené 

stužky a s vybramými triedami pozerali dokumentárny film o probléme AIDS In Your Face. 

V rámci dobrovoľníckych a charitatívnych podujatí sa nám podarilo od novembra spustiť 

zbieranie plastových vrchnáčikov pre vážne chorého Milanka Tomašáka z Krušetnice a 

vystúpili sme s programom a aktivitami v Domove dôchodcov 29.11.2018 a 11.4.2019 

v Turčianskych Tepliciach v spolupráci s pani Ivetou Marčekovou a triedou 1.A a 3.B.  

V rámci teambuildingu študentská rada navštívila divadelné predstavenia Kráľ Lear 

26.9.2019 a Fóbie 27.5.2019 v martinskom Komornom divadle. 



Aj v tomto roku pokračovala spolupráca s Mestským parlamentom mladých. Dňa 

13.6.2019 sme sa zúčastnili spoločného stretnutia v reštaurácii Oáza, aby sme sa dohodli na 

spoločných podujatiach v ďalšom školskom roku a spoločne sme uskutočnili medzinárodný 

Hug Day 21.6.2019.  

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, seminárov, konferencií a súťaží. V ďalšom 

školskom roku čakajú našu ŽŠR voľby na všetky posty, nakoľko súčasní členovia budú 

v maturitnom ročníku a ukončením štúdia im končí aj ich funkčné obdobie a potrebujú 

schopných následníkov a pokračovateľov. 

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 18.6.2019   

koordinátorka ŽŠR Mgr.Natália Zajacová 

 


