
ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ ŽIACKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 

2019/2020 

 

PREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Barbora Hrobáriková 

PODPREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Romana Puchoňová 

 

Členovia žiackej školskej rady, zástupcovia jednotlivých tried:        

V.A – Karolína Randová  

V.B – Riana Kaštanová 

VI.A – Nikola Kováčiková 

VII.A – Juraj Bukovan 

VIII.A – Romana Puchoňová 

IX.A – Barbora Hrobáriková 

 Pedagogický koordinátor: Mgr. Helena Polková 

 

 

 

 

 



 

 

PLÁN ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

SEPTEMBER: 

Voľba triednych zástupcov, predsedníctva od 23.09.2019 do 27.09.2019. 

Oboznámenie sa so Štatútom a plánom práce žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020. 

Vnútorný školský poriadok – vyjadrenie sa, prípadné pripomienkovanie. 

OKTÓBER:  

Schránka žiackej školskej rady  

Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia 

Hallowensky deň  

Úcta k starším – pomoc pri príprave programu v Kultúrnom dome  

 

NOVEMBER:  

Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu a demokraciu – príprava informačných 

plagátov 

Európsky týždeň boja proti drogám – príprava informačných letákov 

Hodina deťom – príprava zbierky v škole, účasť na nej 

Príprava adventu v škole, aktualizácia násteniek 

Červená stužka- príprava informačného plagátu k 1.12.2019 



 

 

DECEMBER:  

Pomoc pri organizácii Mikuláša v škole pre I. a II. stupeň 

Pečenie a predaj medovníčkov – aktívna pomoc 

Deklarácia ľudských práv, Deň boja proti HIV/AIDS – informačný leták 

Príprava Vianočnej akadémie – program jednotlivých tried 

Vianočné kino – spoločná triedna voľba rozprávky 

JANUÁR: 

 

Vítame Nový rok 2020 

Príprava najkrajšej karnevalovej masky I. a II. stupeň 

Ako sme pracovali-hodnotenie činnosti žiackej školskej rady za I. polrok 

  

FEBRUÁR:  

 

Valentínska pošta  

Socializácia v triede, dotazník šikanovania 

MAREC: 

Marec mesiac knihy 

Deň učiteľov – príprava programu IX.A triedy pre učiteľov 

Aktualizácia násteniek v triedach  



APRÍL:  

Svetový deň zdravia – informačný leták 

Príchod veľkonočných sviatkov – výzdoba tried 

Deň Zeme – úprava okolia školy, žiaci I. a II. stupeň  

Besedy s environmentálnou tematikou 

Spolupráca žiakov v triede, atmosféra v triede  

MÁJ:  

Deň matiek – pomoc pri príprave programu v kultúrnom dome 

Svetový deň nefajčenia-informačný leták 

Aktualizácia násteniek 

Vyhodnotenie realizácie akčného plánu v školskom roku 2019/2020 

JÚN:  

Pomoc pri príprave Dňa detí, účelové cvičenie a Ochrana života a zdravia  

Športový deň pre žiakov – turnaj žiakov a žiačok II. stupňa – vybíjaná a futbal 

Návšteva kina – spoločná triedna voľba programu 

Záverečné doplnenie realizovaných aktivít a akcií podľa plánu za školský rok 2019/2020 

Rozlúčka s deviatakmi 

 

 

 

 



Oblasti aktivít žiackej školskej rady 

 reprezentácia školy, 

 kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, šport..., 

 vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu svojich návrhov, organizovať aktivity 

rozvíjajúce ich vlohy a záujmy, 

 Hodina deťom, 

 Deň narcisov, 

 študijné výsledky-problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie, 

 medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej 

úroveň, 

 kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy, 

 otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického 

týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov 

extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, 

 otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole, 

aby sa stala integrálnou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, 

 prevencia HIV/AIDS - kampaň ČERVENÉ STUŽKY/www.cervenestuzky.sk/, 

 aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému 

dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám. 

 

Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či 

zmeniť podľa podmienok a potrieb školy. 

 

Plán bol schválený žiackou školskou radou 08.10.2019 

 

Koordinátorka žiackej školskej rady:    ................................................... 

 

 

Plán bol schválený riaditeľom školy,  

Mgr. Stanislavom Klimom:   .............................................. 


