
Záverečná správa za Žiacku školskú radu za šk.rok 2019/2020 

 

 Žiacka školská rada pracovala v čase od septembra do novembra 2019 v počte členov 

9 a po celoškolských tajných voľbách konaných v dňoch 11. a 12.novembra 2019 do 

všetkých kľúčových pozícií k nim pribudlo 10 nových členov, ktorí pod vedením 

odchádzajúcich členov spoločne pracovali až do februára 2020. Novými členmi rady sa stali: 

Lucia Samcová (2.A) – predsedníčka, Patrícia Fidesová (1.B) – podpredsedníčka, Bianka 

Kohútová (1.B) – finančníčka, Eva Zahatlanová (1.B) – technička, Natália Prívarčáková 

(2.B) – fotografka, Miroslava Jankolová (2.D), Kristína Kazárová (2.D), Alexandra 

Turoňová (1.B), Emília Anna Kováčová (1.B) – medailistky a Zuzana Rohoňová (1.C) – 

zástupkyňa za 1.a 2.ročník, ktorá k decembrovému zasadnutiu rezignovala na svoj post. 

V tomto školskom roku sme počas prezenčného vyučovania do 12.marca 2020 

zrealizovali tradičné akcie ako napríklad: Imatrikulácie (18.11.2019), Červená stužka, 

Mikuláš, vianočný punč (20.12.2019), Valentín (14.2.2020). Ostatné naplánované podujatia 

(Deň učiteľov, Deň bláznov, Noc v škole, Spoločenské hry, Hug Day či Modrý gombík) sa 

kvôli mimoriadnej epidemiologickej situácii a pandémii COVID-19 nezrealizovali. 

V septembri (20.9.2019) sa uskutočnil výlet za odmenu pre najlepších študentov do Bojníc, 

kde sme navštívili zámok a následne sme sa boli pozrieť na novej vyhliadkovej veži nad 

mestom. Hneď v septembri (10.,11.,12.9.2019) členovia rady pripravili pre žiakov prvých 

ročníkov Dni rady, kedy im predstavili svoju činnosť a na spestrenie ich vtiahli do niekoľkých 

pripravených hier. ŽŠR si pripravila i program na Deň otvorených dverí (13.1.2020) pre 

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

žiakov a ich rodičov. Na konci októbra (29.10.2019) sa členovia rady spolupodieľali na 

Netradičnom dni, kedy pre študentov školy pripravili pohybové aktivity v telocvični školy 

a súťaž o najkrajšieho šarkana a tekvicovú show. Čiastočne sa podarilo zrealizovať nové 

podujatie zaradené do marca ako mesiaca kníh pod názvom Čarovný svet kníh. Po vyhlásení 

núdzového stavu a zavedení dištančného vzdelávania nové členky rady pripravili virtuálnu 

rozlúčku s odchádzajúcimi členkami rady a rozlúčkové video pre študentky štvrtých ročníkov, 

ktoré bolo zverejnené na webovej stránke školy. 

V tomto školskom roku sme zožali aj mimoriadne úspechy. Dňa 11.októbra 2019 na 

základe nominácií Rady mládeže Žilinského kraja získali celoslovenské ocenenie sTOPa, 

ktoré je udeľované Asociáciou krajských rád mládeže s podporou Ministerstva školstva SR, 

podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková (4.B) v kategórii Aktívny mládežník 

a koordinátorka ŽŠR Mg. Natália Zajacová v kategórii Aktívny občan. Následne 



19.12.2019 Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska ocenila 47 osobností ZA 

kraja a v kategórii Aktívny mládežník si prevzala ocenenie Veronika Kuchťáková (4.B) – 

medailistka ŽŠR. Posledným tohoročným úspechom bolo víťazstvo v celoslovenskej súťaži 

„Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie cez prestávku v škole?“, ktorú vyhlásila IUVENTA. 

Celkovo bolo do súťaže zapojených 26 škôl. 

Vybraní členovia rady sa zúčastnili  na konferencii venovanej boju proti AIDS v Žiline, 

27.11.2019 a v spojitosti s kampaňou Červené stužky získali ocenenie za Reportáž pre 

Červenú stužku. Koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália Zajacová sa zúčastnila školenia pre 

koordinátorov žiackych rád v Terchovej od 14. do 15.10.2019. Nové členky rady boli 

prihlásené na školenie pre začínajúcich členov ŽŠR 17.-19.4.2020 v Párnici, ale vzhľadom na 

prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom školenie bolo zrušené a presunuté na neurčitý 

termín. Dňa 9.12.2019 sme sa zúčastnili na pracovnom stretnutí Krajského stredoškolského 

parlamentu (KSP), ktorého členom sme. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nanovo 

zadefinovať úlohu KSP a pokúsiť sa o jeho revitalizáciu v spolupráci s Radou mládeže 

Žilinského kraja a VÚC Žilina. V januári 2020 bola koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália 

Zajacová nominovaná do funkcie koordinátorky Regionálneho parlamentu Turiec, ktorého 

prvé zasadnutie sa podarilo uskutočniť 5.marca 2020. Bývalá predsedníčka ŽŠR Miriam 

Forgáčová a jej súčasná fotografka Natália Prívarčáková sa v dňoch 6. a 7.marca 2020 

zúčastnili na valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja v penzióne Čierna pani 

v Martine. 

Žiacka školská rada sa zapojila do zbierkovania najskôr hneď na začiatku školského roka 

v septembri, kedy zrealizovala zbierku školských potrieb pre sociálne slabé rodiny 

v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a jej pobočkou v Martine. S organizáciou 

Úsmev ako dar členky rady vyzbierali financie na podporu detí v detských domovoch na 

Slovensku dňa 9.decembra 2019. V rámci dobrovoľníckych a charitatívnych podujatí sa nám 

podarilo od septembra pokračovať v zbieraní plastových vrchnáčikov pre vážne chorého 

Maxima Tomečka z Námestova a 11.2.2020 sme vystúpili s programom a aktivitami 

v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach v spolupráci triedou 4.B.  

V rámci teambuildingu študentská rada navštívila divadelné predstavenie G.Orwella 1984 

v martinskom Komornom divadle. 

Aj v tomto roku pokračovala spolupráca s Mestským parlamentom mladých (MPM). 

V októbri 2019 sme sa zúčastnili spoločného stretnutia v priestoroch pridelených MPM, aby 

sme sa dohodli na spoločných podujatiach.  



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 by sme rady zaradili i pár nových. Aj 

naďalej sa hodláme zúčastňovať prínosných školení, seminárov, konferencií a súťaží. 

Na záver by som chcela poďakovať 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 28.6.2020   

koordinátorka ŽŠR Mgr.Natália Zajacová 

 


