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 Všetky naplánované podujatia na tento školský rok okrem jedného boli zrealizované. 

Nezúčastnili sme sa podujatia Bambiriáda, ktoré bolo celoplošne zrušené a prebiehali len 

diskusie týkajúce sa jeho budúcnosti. Zrealizovali sme tradičné akcie ako napríklad: Mikuláš, 

Valentín, Deň učiteľov, Stavanie mája, Retro deň, Noc v škole (v marci pre študentov 3. a 4. 

roč, v júni pre 1. a 2.) a ďalšie. Na začiatku školského roka v októbri a na jeho konci v júni 

dve študentky zo ŽŠR (Ráchel Adámiková, Silvia Pavolková) a tri študentky z 3.A sa 

zúčastnili školenia KomPrax, napísali a zrealizovali svoje malé projekty zamerané na 

revitalizáciu školského exteriéru. Školenia ku žiackym školským radám v Jasnej od 16. do 

18.11.2014 sa zúčastnili študentky Natália Dolníková a Denisa Pallová. V novembri 

21.11.2014 si ŽŠR pripravila program na deň otvorených dverí pre návštevníkov školy, na 

ktorom predstavila svoju činnosť a v závere hry pre zúčastnených žiakov a ich rodičov. 

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

pracujú predsedkyňa rady Natália Čupcová a technička Lenka Babečková. Zrealizovali 

napríklad Festival spoločenských hier a hlavolamov či medzinárodný Hug Day. Veľkým 

úspechom bolo uskutočnenie plesu pre mestskú mládež 17.4.2015 v priestoroch nášho ŠI. 

Veríme, že v tejto intenzívnej spolupráci budeme pokračovať i v budúcnosti. 

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

Slovensko, konkrétne išlo o zbierku Modrý gombík (18.-20.5.2015), ktorej výťažok bol 

zaslaný ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Nepále. Okrem toho sme sa zapojili do podujatia 

Červená stužka pri príležitosti svetového boja proti AIDS, kedy sa nám podarilo získať jednu 

z výhier a zároveň sme sa zúčastnili celoslovenskej konferencie k problematike HIV a AIDS 

v Žiline 1.12.2014. Počas celého roka sme zbierali staré a obnosené šatstvo a obuv pre 

organizáciu Pomocný anjel, ktorá si šatstvo 23.6.2015 vyzdvihla a následne distribuovala do 

domovov dôchodcov a sociálne slabým a odkázaným ľuďom. V rámci dobrovoľníckych 

a charitatívnych podujatí sa nám podarilo pripraviť a zrealizovať program pre deti 

hospitalizované na detskom oddelení MFN v Martine dňa 11.12.2014. Zároveň v spolupráci 

s pani Telehaničovou sme uskutočnili zbieranie vrchnáčikov z plastových fliaš, výťažok 

z ktorých mal pomôcť postihnutej žiačke (Laure Bancurovej) ZŠ v Námestove na finančne 

náročné liečenie v Piešťanoch v Adela centre. 

V priebehu januára sa nám spolu s pánom Uríkom podarilo kompletne prerobiť celý štatút 

ŽŠR. V rámci teambuildingu študentská rada navštívila dve divadelné predstavenia 

v martinskom Komornom divadle – 7.10.2014 predstavenie 1+1 je 3 a 31.3.2015 Hamlet. 



Činnosť rady je podchytená a aktualizovaná na webovej stránke našej školy, kde už 

dlhoročne výborne spolupracujeme s pani Gabrielou Rafajovou. O dôležitých podujatiach 

informujeme aj prostredníctvom publikovaných článkov v Teplických zvestiach a časopise 

Nová Éra. 

 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 za podporu vedeniu školy a 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 29.6.2015   

školská koordinátorka Mgr.Natália Zajacová 

 


