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Ţiacka školská rada v tomto školskom roku s pozitívnym ohlasom pokračovala v realizácii akcií 

pre študentov a pedagógov školy, ktoré sa osvedčili v predchádzajúcom období, a to konkrétne Deň 

študentov, zrealizovaný študentmi 3.K triedy a radou zastrešený, potom Netradičný Mikuláš, Deň Sv. 

Valentína, Deň učiteľov a Rozlúčka so študentmi štvrtého ročníka. Za nesmierny úspech povaţujem 

zorganizovanie programu pri príleţitosti dňa učiteľov, kedy si ţiacka rada v spolupráci so študentmi 1.- 3. 

ročníka odboru animátor voľného času dala za úlohu pripraviť rôznorodé simultánne prebiehajúce aktivity 

pre študentov a pedagógov školy. Chcem vyzdvihnúť komunikáciu, kooperáciu a kreativitu študentov 

počas i v priebehu tejto akcie a aj napriek malým nedostatkom a pochybeniam, si dovolím skonštatovať, 

ţe pre študentov tohto odboru to bola veľká a prínosná skúsenosť. V budúcnosti s malými obmenami by 

v nej študenti radi pokračovali. 

Členovia rady si na svojom regulernom zasadnutí v septembri postavili pred seba náročnú úlohu – 

spustiť rozhlasové vysielanie, ktorým by spestrili a obohatili ţivot na škole, získali svojich poslucháčov 

a zároveň nových členov vysielacieho tímu, keďţe si uvedomovali, ţe skĺbiť funkciu člena rady a spíkra je 

popri štúdiu dosť namáhavé a zodpovedné. Aţ do júna sa im nepodarilo zostaviť nadšený a spoľahlivý 

vysielací tím, patriaci pod radu, a tak sa obrátili priamo na triednych učiteľov, ktorí si študentov poznajú 

najlepšie a poţiadali ich o návrhy do tohto tímu, takţe v septembri uvidíme, ako sa chopí svojej úlohy. 

Ďalším krokom bolo splnenie plánu práce, ktorý si rada vytvorila, schválila a dala na schválenie 

vedeniu školy ešte na konci predchádzajúceho školského roka. Podarilo sa nám s pozitívnym ohlasom 

rzealizovať nasledovné akcie, v ktorých budeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku: 

1. Netradičný Mikuláš – 19.12.08 

2. Valentín – 13.2.09 

3. Deň učiteľov – 27.3.09 

4. Rozlúčka s maturantmi – máj 09 

Okrem toho z radov členov ŢŠR vzišiel návrh, aby z kaţdej triedy boli vybraní najlepší študenti 

a boli odmenení za svoju dobrú dochádzku, výborný prospech či ústretovosť a pomoc triednym 

spoločným výletom. Vedenie školy s návrhom súhlasilo a prisľúbilo zabezpečenie výletu na koniec 

školského roka, no vzhľadom na nedostatok časového priestoru (maturitné skúšky, skrátenie šk. roka) bol 

výlet preloţený na začiatok roka. 

 Študenti počas roka systematicky a aktívne pracovali, naučili sa viesť základnú agendu spojenú so 

ŢŠR (prezenčné listiny, zápisnice, atď.), naučili sa viesť dialóg, spolupracovať. Vysoko pozitívne 

hodnotím aj publikačnú prácu pre školský časopis a regionálny časopis RYŢA, v ktorom vychádzali 

články aj o našej ŢŠR. 

 Na jednom z obligátnych zasadnutí rady sa zúčastnil aj pán riaditeľ Ján Dvorský, ktorý mal 

moţnosť vidieť, ako študenti pracujú a zároveň jeho hosťovanie bolo vyuţité na prijatie plánu práce ŢŠR 

na nasledovný rok 2009-2010. 

 Záverečné zasadnutie ŢŠR sa uskutoční dňa 24.6.2009, na ktorom zhodnotíme jej celoročné 

fungovanie, pozitíva i negatíva a finančný návrh na ďalší školský rok. Určite by sme radi poţiadali 

vedenie školy a Radu školy o navýšenie financií. Veľkou výzvou, ktorá pred nami stojí, je vybudovanie 

malého rozhlasového štúdia, v ktorom by sa raz – dvakrát do týţdňa vysielali správy, informácie týkajúce 

sa školy a školských súťaţí, akcií a rôzne piesne, súťaţe a kvízy. Bude to ťaţká úloha, ktorej by mala 

predchádzať celoškolská anketa na danú problematiku a následne vybudovanie vysielacieho štúdia. Keďţe 

projekty na takúto vec neexistujú, budeme musieť poţiadať Rodičovskú radu o finančnú pomoc. Budeme 

naďalej pokračovať v tohoročných úspešných akciách, pričom by sme sa chceli viac zapojiť do 

charitatívnych a iných projektov. Naším cieľom je vzburcovať širokú študentskú obec ku 

komplexnejšiemu vnímaniu ŢŠR a jej aktivít a to aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. 

 Ďalším pozitívom tohoročného fungovania rady a mojich školení je fakt, ţe sme ako rada dostali 

ponuku dvoch postov v Mládeţníckom parlamente mesta Martin, kde momentálne pôsobí náš jeden člen – 



Adam Kmeť. Prostredníctvom tohto členstva by sme sa chceli v budúcom roku zapojiť do projektu 

Bambiriáda, kde by sa naša škola mohla prezentovať na teritóriu mesta Martin. 

 Rada by som sa poďakovala vedeniu školy, pánovi riaditeľovi Jánovi Dvorskému PhD., za 

finančnú podporu ŢŠR, za poskytnutie priestoru, ako aj za poskytnutie jednohodinovej dotácie raz do 

mesiaca v rámci vyučovania, vyčlenenej na zasadnutia ŢŠR a za moţnosť získania Osvedčenia za prácu 

v ŢŠR pre tých jej členov, ktorí neúnavne, ochotne, s nadšením, elánom a entuziazmom pre ňu pracujú. 

Mojím snom a túţbou do ďalších pracovných dní je naďalej dobrá a pozitívna spolupráca s vedením 

a podpora našej činnosti, aktivít a akcií. Budem nesmierne rada, keď ŢŠR vo svojom vývoji dospeje do 

štádia, kedy najčastejšie porušujúce sa pravidlá školského poriadku vezme do svojich rúk a sama navrhne 

ich riešenie, čím podporí vedenie školy, a tým aj hladšie fungovanie školy. 
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