
Záverečná správa za Žiacku školskú radu za šk.rok 2020/2021 

 

 Žiacka školská rada pracovala v čase od septembra 2020 do mája 2021 v počte členov 10 

a po odchode zástupkyne za ročníky Jarmily Peldovej (4.B), ktorej členstvo zaniklo ukončením 

štúdia na škole, v počte členov 9 - Lucia Samcová (3.A) – predsedníčka, Patrícia Fidesová (2.B) 

– podpredsedníčka, Bianka Kohútová (2.B) – finančníčka, Eva Zahatlanová (2.B) – technička, 

Natália Prívarčáková (3.B) – fotografka, Miroslava Jankolová (3.D), Kristína Kazárová (3.D), 

Alexandra Turoňová (2.B) a Emília Anna Kováčová (2.B) – medailistky.V tomto školskom 

roku sme počas prezenčného vyučovania do 25.septembra 2020 a po opätovnom nástupe na 

prezenčné vyučovanie 17.5.2021 zrealizovali nasledovné podujatia: Zbierka školských potrieb pre 

sociálne slabé rodiny (7.9.2020), Deň pozitívneho myslenia a čokolády (14.9.2020), Festival farieb 

(7.-11.6.2021), Festival ľudskosti (16.-17-6.2021), slávnostné ukončenie školského roka 

(30.6.2021). Ostatné naplánované podujatia sa kvôli mimoriadnej epidemiologickej situácii 

a pandémii COVID-19 nezrealizovali. Na prvom zasadnutí 3.9.2020 členovia rady prijali schválený 

plán práce a financií na celý školský rok od riaditeľky školy a prediskutovali pripomienky 

k novému školskému poriadku, ktoré následne odovzdali riaditeľke školy Ing. Kataríne Hankovej. 

Hneď v septembri (8.-11.9.2019) členovia rady pripravili pre žiakov prvých ročníkov Dni rady, 

kedy im predstavili svoju činnosť a na spestrenie ich vtiahli do niekoľkých pripravených hier. Po 

vyhlásení núdzového stavu a zavedení dištančného vzdelávania, členky rady pripravili podklady do 

ročenky školy k 150. výročiu a prichystali množstvo aktivít pre študentov školy vo virtuálnom 

prostredí, a to:  

1. Marec- mesiac kníh- študenti odfotili svoju obľúbenú knihu, napísali nám krátku recenziu a 

my sme ju prezdieľali na IG ( 2. marca 2021)  

2. Hry- na instagram sme dávali ukážky hier, ktoré by dievčatám mohli pomôcť v škole. A tak 

isto dievčatá písali zaujímavé hry nám a my sme ich prezdieľali. ( 10. februára 2021)  

3. Spomienky- keďže sme nemohli byť spoločne v škole, žiačkam sme pridali na príbeh 

spomienkové fotky z aktivít, ku ktorým sme pridali nejaký krátky popis. ( 9. novembra 2020)  

4. Záľuby- na instagrame sme študentkám dali možnosť, aby nám poslali info o svojich záľubách 

a šikovných dievčatách z našej školy a následne sme ich prezdieľali (11. november 2020)  

5. Otázky - čo Vám tento rok priniesol, čo vás naučil? Reflexia na záver roka (31. decembra 

2020)  

6. Prianie- študentky mali napísať svoje prianie do nového polroku ( 22. januára 2021)  

7. Anketa- chcete ísť späť do školy?  

8. Zaujímavosti- o advente  

9. Koľko lásky sa zmestí do topánok od krabice - na instagram sme pridali príbeh a študentkám 

sme dali možnosť zapojiť sa, mali možnosť darovať seniorom krabicu od topánok plnú vecí. (30. 

november 2020 )  

10. Červená stužka - pomocou príbehu sme si pripomenuli dni strávené v škole a s tým aj 

červenú stužku, v príbehu sme si povedali, čo je červená stužka a prečo sa venovať téme AIDS. (2. 

decembra 2020)  

11. Vianoce- #vianocesPASA- žiačky pridávali príbehy s #vianocesPASA (ako sa pripravujú na 

Vianoce) a my sme ich prezdieľali (19. december 2020)  

12. Priania- na príbeh sme dali plagát z minulého roku a žiačok sme sa spýtali, či sa im splnili 

ich priania z minulého roka (20. december 2020)  



13. Zaujímavosti- na instagram sme dali zaujímavosti o vianočných zvykoch a tradíciách. ( 24. 

december 2020)  

14. Prianie na MDŽ ( 8. marec 2021)  

15. Deň nepríjemných situácii- otázka znela - aká nepríjemná situácia sa našim žiačkam stala 

a tie, ktoré sa chceli podeliť, nám napísali svoje zážitky, ktoré sme uverejnili na IG (18. marca 

2021)  

16. Zasadnutie- prezdieľali sme fotku z nášho zasadnutia ( 26. marca 2021)  

17. Deň zeme- zaujímavosti o tomto dni, ankety (napr. Teplota v strede zeme je..) ( 22. apríla 

2021)  

18. Medzinárodný deň tanca- dievčatá mali možnosť poslať nám krátke video, ako tancujú a my 

sme ho prezdieľali na IG  

19. Zasadnutie- prezdieľali sme fotku z nášho zasadnutie ( 9. februára 2021) 

20. Rozlúčkové video pre študentky štvrtých ročníkov, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke 

školy. (vypracovala Lucia Samcová) 

Naša ŽŠR bola prihlásená do súťaže Olympiáda žiackych školských rád, ktorá vzhľadom na 

COVID situáciu bola najskôr presunutá a nakoniec zrušená. Po opätovnom nastúpení na prezenčné 

vyučovanie členky rady vyvesili v suteréne školy plagát na spätnú väzbu študentov školy k online 

vyučovaniu a životu v nútenej izolácii, ktorú si následne spracovali a vyhodnotili. Na poslednom 

zasadnutí 22.6.2021 ŽŠR zrealizovala posledný 5-krát, po opätovnej nespokojnosti vedenia školy, 

úspešné tajné voľby do Rady školy pri SOŠ pedagogickej v Turč. Tepliciach, v ktorých bola za 

zástupcu žiakov zvolená Patrícia Fidesová z 2.B. Na konci školského roka 29.6.2021 sa členky rady 

zorganizovali a v popoludňajších hodinách zrealizovali spoločné fotenie pred budovou školy a v 

parku, ktoré bolo súčasťou teambuildingu  (nakoľko divadelné predstavenie, ktoré bolo objednané 

2.10.2020 v Martine, sa nemohlo uskutočniť) a zároveň aj prípravou podkladov na súťaže, či 

vytvorenie si spoločných reminiscencií zo spoločného fungovania. 

V tomto školskom roku sme zožali ďalší významný úspech. Dňa 10.12.2020 na základe našej 

nominácie získala naša členka Jarmila Peldová (4.B) celoregionálne ocenenie Aktívny 

mládežník v podujatí organizovaným Radou mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky 

Žilinského samosprávneho kraja a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Cena za aktívne 

občianstvo a ľudskosť 2020. Toto podujatie sa uskutočnilo online formou. 

Koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália Zajacová sa zúčastnila školenia Lektor vzdelávacích aktivít pre 

participáciu mládeže, ktoré malo tri fázy, prvú v Párnici od 11. do 13.9.2020, druhá predstavovala 

samoštúdium a písanie záverečnej práce a posledná fáza sa zrealizovala až po uvoľnení opatrení 

v Terchovej od 14. Do 16.5.2021 v Penzióne pod Oblazom, na ktorom obhájila svoju prácu, 

úspešne absolvovala skúšku a získala certifikát s celoslovenskou platnosťou. Členky rady Kristína 

Kazárová a Miroslava Jankolová stihli absolvovať školenie pre začínajúcich členov rád v Párnici 

v Penzióne ADAK od 24. do 26.9.2020. Dňa 24.6.2021 sa Lucia Samcová, Natália Prívarčáková 

a koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália Zajacová zúčastnili online pracovného stretnutia Krajského 

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

prejednať nový štatút KSP a dohodnúť jeho ďalšie fungovanie v novom školskom roku. Na tomto 



stretnutí bola koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália Zajacová opätovne nominovaná do funkcie 

koordinátorky Regionálneho parlamentu Turiec. Na predposlednom zasadnutí v tomto školskom 

roku 1.6.2021 členky rady prediskutovali a prijali nový plán práce a financií na ďalší školský rok 

a predložili ho vedeniu školy na schválenie. 

Žiacka školská rada sa zapojila do jediného zbierkovania, a to 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.  

ŽŠR v spolupráci s RMŽK a VÚC Žilina uskutočnila Festival ľudskosti 16. a 17.6.2021. Cieľom 

festivalu bolo navrátiť ľuďom nádej a pozitívne nastavenie po dlhom období života v izolácii počas 

druhej vlny CORONA pandémie. Členky rady v spolupráci s dobrovoľníčkami školy a 2.B pod 

vedením pani Tumovej vystúpili s hudobno-tanečným programom v centre mesta Turč. Teplice 

a v domove sociálnych služieb. Počas vystúpenia okoloidúcim rozdávali záložky do kníh vyrobené 

žiačkami školy pod vedením pani Marčekovej a Jurečkovej, ako aj živé ruže a čokoládové kvietky 

a kľúčenky s motivačnými myšlienkami poskytnuté RMŽK. Podujatie malo veľký ohlas medzi 

ľuďmi v uliciach mesta, ako aj medzi seniormi a zamestnancami DSS. 

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 29.6.2021   

koordinátorka ŽŠRMgr.Natália Zajacová 

 


