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 Žiacka školská rada aj v tomto roku pracovala v počte členov 12, no v máji z jej radov 

odišli dve členky, a to Natália Čupcová – predsedníčka a Gabriela Grochalová – zástupkyňa 

za 4.ročníky, nakoľko obe spomínané členky boli v záverečnom ročníku a štúdium na našej 

škole ukončili. Všetky naplánované podujatia na tento školský rok okrem jedného boli 

zrealizované. Nepodarilo sa uskutočniť Imatrikulácie pre študentov prvého ročníka, a to 

z dvoch dôvodov: ad jedna scenár bol ŽŠR doručený neskoro a ad dva jeho obsah 

nezodpovedal požadovaným nárokom a kritériám a na jeho prepracovanie nezostávalo do dňa 

realizácie veľa času. Do ďalšieho školského roka dúfame, že sa takáto situáciu nezopakuje. 

Zrealizovali sme tradičné akcie ako napríklad: Mikuláš, Valentín, Deň učiteľov, Stavanie 

mája, Noc v škole (v marci pre študentov 3. a 4. roč, v júni pre 1. a 2.roč.) a ďalšie. S veľkým 

záujmom a ohlasom sa stretlo podujatie Obleč svoju Európu, do ktorého sa zapojili všetky 

triedy školy. ŽŠR si pripravila program na deň otvorených dverí (13.11.2015) pre 

návštevníkov školy, na ktorom predstavila svoju činnosť a v závere hry pre zúčastnených 

žiakov a ich rodičov. V novembri (23.11.2015) sa uskutočnil výlet za odmenu pre najlepších 

študentov, ktorí mali možnosť vidieť výstavu Titanik v bratislavskej Inchebe.  

Členovia rady sa v tomto roku zúčastnili viacerých vzdelávaní a školení. V októbri (23.-

25.10.2015) to bolo základné vzdelávanie pre členov ŽŠR v Jasnej, na ktorom boli Vanesa 

Kyseľová a Silvia Pavolková. Vo februári (5.-7.2.2016) školenie pod názvom Extrémizmus 

a radikalizmus v Sidorove, na ktorom sa zúčastnili Vanesa Kyseľová, Silvia Pavolková, 

Denisa Pallová a Natália Dolníková. Lenka Babečková a Denisa Pallová sa prihlásili 

a úspešne ukončili akreditované nadstavbové školenie pre lídrov žiackych školských rád 

(31.5.-2.6., 21.-23.6.2016) získajúc osvedčenie s celoslovenskou platnosťou. Lenka 

Babečková prešla náročným konkurzom na Kurz práce s videom, určeným pre členov ŽŠR 

a iných mládežníckych organizácií, ktorý má tri fázy (17.-19.6., domáca príprava, 15.-

17.7.2016) a bude ukončený v júli. Vybraté štyri členky rady Natália Dolníková, Denisa 

Pallová, Natália Chmelanová a Lenka Babečková reprezentovali našu ŽŠR a školu na 

regionálnej konferencii v Žiline pod názvom Mladí ľudia – ich práva a povinnosti konanej 

dňa 10.12.2015. Nakoľko je naša rada členom Regionálneho parlamentu, na jeho dvoch 

zasadnutiach (9.11.2015 a 15.2.2016) na Gymnáziu J.Lettricha v Martine ju reprezentovala 

podpredsedníčka Natália Dolníková sprevádzaná koordinátorkou ŽŠR. Z druhého zasadnutia 

vzišlo spoločné podujatie všetkých členských rád Regionálneho parlamentu, a to regionálny 



volejbalový turnaj zorganizovaný a zaštítený Gymnáziom J.Lettricha dňa 1.4.2016. Naša 

škola odišla s krásnym 3.miestom. 

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

druhý ročník mládežníckeho plesu, zapojili sa do Dňa Zeme či uskutočnili medzinárodný Hug 

Day.  

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

Slovensko, konkrétne išlo o dve zbierky: predaj vianočných pohľadníc (15.-17.12.2015) na 

pomoc podvýživeným deťom a Modrý gombík (17.-19.5.2016), ktorej výťažok bol použitý na 

zabezpečenie pitnej vody pre deti v Mauretánii. Okrem toho sme sa zapojili do podujatia 

Červená stužka pri príležitosti svetového boja proti AIDS. Počas celého roka sme zbierali 

staré a obnosené šatstvo a obuv pre organizáciu Pomocný anjel, ktorá si šatstvo 31.5.2016 

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 

18.2.2016 v spolupráci s pani Ivetou Marčekovou a triedou 2.D. Zároveň v spolupráci s pani 

Telehaničovou sme uskutočnili zbieranie vrchnáčikov z plastových fliaš, výťažok z ktorých 

má charitatívny účel. 

V rámci teambuildingu študentská rada navštívila divadelné predstavenie Mŕtvi to vidia 

inak v martinskom Komornom divadle – 11.11.2015. 

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 a seminárov. V budúcom školskom roku ŽŠR 

čakajú radikálne zmeny, pretože väčšina jej členov bude v končiacom ročníku, a preto bude 

treba zorganizovať veľké celoškolské voľby do všetkých kľúčových pozícií. Tieto by sme radi 

uskutočnili 16.11.2016 zapojac do nich všetkých študentov našej školy. 

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 19.6.2016   

koordinátorka ŽŠR Mgr.Natália Zajacová 

 


