
 

 

Plán práce Žiackej školskej rady pri PaSA  

Turčianske Teplice na školský rok 2018-2019 
 

 

 

1. Veľké rozhlasové vysielanie – príležitostné vysielania 

2. Časová schránka – projekt pre študentov 4.ročníka (september – december 2018) 

 

3. Výlet s najlepšími študentmi školy (v prospechu, dochádzke a správaní) – tretí 

alebo štvrtý septembrový týždeň, celodenná akcia 

 

4. Deň rady a začiatok tematických týždňov – 11.,12. september 2018, aktivity 

študentskej rady počas prestávok na chodbách školy 

 

5. Voľby v triednych samosprávach – triedne kolá volieb na pozície predsedov, 

podpredsedov a finančníkov v priebehu septembra 

 

6. Diskusné fórum – 26.september 2018/alebo priebežne, diskusia študentov, 

študentskej rady a vedenia školy na aktuálne problémy s RMŽK 

 

7. Móda 1.republiky – 29.október 2018, študenti každej triedy sa oblečú v štýle 

zachytávajúcom módu medzivojnového obdobia – podujatie prepojené na 100 výročie 

založenia ČSR 

 

8. Charitatívne podujatie -  (podľa dohody s nemocnicou v priebehu roka, príprava 

programu pre onkologické deti v MT nemocnici/spolupráca s domovom dôchodcov v 

TT) spolupráca s výtvarníkmi a učiteľmi tvorivej dramatickej výchovy 

 

9. Imatrikulácia – 16.november 2018, organizátor ŠI 

 

10. Deň otvorených dverí – 14.1.2019 prezentácia činnosti rady 

 

11. Červená stužka – podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa HIV a AIDS, 

1.december 2018 

 

12. Netradičný Mikuláš, predaj vianočných pohľadníc UNICEF –   

6.december 2018 (štvrtok), súťaž 

 

13. Vianočný punč, vianočné trhy, medovníková párty– 21.december 2018 

 

14. Valentín – 14.február 2019, akcia pri príležitosti dňa zamilovaných, súťaže o ceny 

 

15. Noc v škole – limitovaný počet študentov bude môcť prespať v škole, pričom sa im 

o program postará študentská rada, február/marec 2019 a jún 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

16. Deň učiteľov –  28.marec 2019, program zo strany rady a študentov 

 

17. Rozlúčka so štvrtákmi – 10.jún 2019, program pri príležitosti odchodu štvrtákov 

z alma mater po ukončení maturitných skúšok v KD 

 

18. Šport v nás – jún 2019, športové podujatia v spolupráci s vyučujúcimi TSV 

 

19. Zbierka Modrý gombík UNICEF – máj 2019 

 

20. Hug Day – jún 2019 v spolupráci s MPM 

 

21. Účasť na školeniach/konferenciách pre členov rady a koordinátorku – 

podľa ponuky 

 

Spolupráca s Mestským parlamentom mladých (MPM), riešenie problému s odpadkami, 

s lavicami a iné aktuálne problémy. 

 

Schválené riaditeľkou školy:    Schválené za ŽŠR koordinátorkou:  

Ing. Katarína Hanková    Mgr.Natália Zajacová  

 

Predsedníčkou ŽŠR: Miriam Forgáčová 

V Turčianskych Tepliciach dňa 5.9.2018 


