
 

Plán práce Žiackej školskej rady pri SOŠ pedagogickej  

Turčianske Teplice na školský rok 2020-2021 
 

 

 

 

 

1. Rozhlasové vysielanie – príležitostné vysielania a hlásenia 

 

2. Zber plastových vrchnáčikov – počas celého roka, podpora chorých a postihnutých 

detí 
 

3. Zbierka školských potrieb pre sociálne slabé rodiny – spolupráca so 

Slovenskou katolíckou charitou, 7.september 2020 

 

4. Eko projekt – v priebehu školského roka po vyučovaní 

 

5. Deň rady a začiatok tematických týždňov – 8.,9.,10.,11.september 2020, aktivity 

študentskej rady počas prestávok na chodbách školy, zverejnenie podmienok kandidatúry 

na post člena rady – zástupca za 1. a2.ročník 

 

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

podpredsedov a finančníkov do 4.septembra 2020 

 

7. Deň pozitívneho myslenia a Medzinárodný deň čokolády – 14.september 

2020 – aktivita pre študentov, súťaž (vymyslieť reklamu a obal na čoko, vymyslieť citát, 

ako podporiť pozitívne myslenie v čase pandémie) 

 

8. Diskusné fórum – priebežne, diskusia študentov, študentskej rady a vedenia školy na 

aktuálne problémy s RMŽK 

 

9. Voľby zástupcu za 1. a 2.ročník - 13.október 2020 

 

10. Jesenný strašiak triedy– súťaž, 27. október 2020 

 

11. Program ku 150.výročiu školy – v priebehu školského roka, celodenné podujatie – 

Ako to vyzeralo kedysi na Kráľovskom učiteľskom ústave 
 

12. Rúško s dizajnom školy – 25. november 2020, súťaž o najkreatívnejšie rúško 

s dizajnom školy, ktoré by sa dalo využívať na propagačné účely školy 

 

13. Olympiáda ŽŠR – od 5.októbra do 30. novembra 2020 – zapojenie sa do súťaže 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

spolupráca s výtvarníkmi a učiteľmi tvorivej dramatickej výchovy – podľa aktuálnej 

COVID situácie 

 

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

1.december 2020 

 

16. Netradičný Mikuláš, predaj vianočných pohľadníc UNICEF –   

4.december 2020 (piatok), súťaž 

 

17. Vianočný punč, vianočné trhy, medovníková párty– 22.december 2020 

(utorok) 

 

18. Deň otvorených dverí – 15. január 2021, prezentácia činnosti rady 

 

19. Vyhodnotenie najaktívnejšej triedy za 1.polrok – odovzdanie cien 
 

20. Svetový deň bez mobilu – 5.február 2021 – aktivita pre študentov 

 

21. Valentín – 11.február 2021 (štvrtok), potom budú jarné prázdniny 15.-19.február, akcia 

pri príležitosti dňa zamilovaných, súťaž 

 

22. Knihomoľňa – aktivity pri príležitosti marca – mesiaca kníh, 9., 10., 11.marec 2021 – 

maratón čítania kníh, book swap, vytvor svoje leporelo - súťaž 

 

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

o program postará študentská rada, 25.marec 2021 a jún 2021 

 

24. Deň učiteľov –  29.marec 2021 (pondelok), program zo strany rady a študentov, súťaž 

 

25. Deň bláznov – 30.marec 2021 (utorok), súťaž  

 

26. Rozlúčka so štvrtákmi – 31. máj 2021, program pri príležitosti odchodu štvrtákov 

z alma mater pred budovou školy 

 

27. Spoločenské hry – jún 2021, hranie spoločenských hier v rámci olympijského dňa a 

prestávok  

 

28. Zbierka Modrý gombík UNICEF – máj 2021 

 

29. Hug Day –25. jún 2021 v spolupráci s MPM 

 

30. Vyhodnotenie najaktívnejšej triedy za 2.polrok – odovzdávanie cien 

 

31. Účasť na školeniach/konferenciách/súťažiach pre členov rady 

a koordinátorku – podľa ponuky 

 

 



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

s lavicami a iné aktuálne problémy. 

Realizácia podujatí závisí od aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19. 

Plán práce bol zostavený a prediskutovaný na zasadnutí ŽŠR dňa 3.9.2020 všetkými 

členmi a koordinátorkou, prejednaný a zobratý na vedomie vedením školy. 

 

Schválené predsedníčkou ŽŠR:  

 

Lucia Samcová 

V Turčianskych Tepliciach dňa 3.9.2020 


