Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Záverečná správa o činnosti ŽŠR
v školskom roku 2019/2020

I.

Činnosť žiackej školskej rady

1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,
vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu
k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov
aj navonok.
3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov ŽŠR.

II.

Zloženie žiackej školskej rady na šk. rok 2019/2020

1. ŽŠR má 10 členov
2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci piateho až deviateho ročníka školy.
V. A

Katarína ĎURAJKOVÁ

V. B

Martin ONDRUŠ

VI. A

Tobias RUMAN

VI. B

Lucia HARVANCOVÁ

VII. A

Mathias GALIŠ

VII. B

Daniel CIESARIK

VIII. A

Aurélia ŠMATLÁKOVÁ

VIII. B

Patrícia HUBOCKÁ

IX. A

Erika BERNÁTOVÁ

IX. B

Andrej SLIVOŇ

Predseda: Erika Bernátová, 9. A - 7 hlasov
Podpredseda: Aurélia Šmatláková, 8. A - 8 hlasov

Ostatné funkcie boli zvolené podľa záujmu:
Zapisovateľka: Patrícia Hubocká
Kultúrna komisia:

Erika Bernátová, IX.A
Andrej Slivoň, IX.B

Športová komisia:

Lucia Harvancová, VI.B
Mathias Gališ, VII.A

Ekologická komisia:

Martin Ondruš, V.B
Daniel Ciesarik, VI.B

Redakčná komisia:

Katka Ďurajková, V.A

Bodovacia komisia:
I. stupeň: Lucia Harvancová plus ďalší dvaja v sprievode prvého stupňa
II. stupeň: Patrícia Hubocká plus ďalší dvaja z druhého stupňa

III.

Aktivity žiackej školskej rady na šk. rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 ŽŠR zorganizovala alebo pomáhala pri organizovaní týchto akcií:

Škola priateľská k deťom
Európsky týždeň boja proti drogám
Medzinárodný deň tolerancie – 16.11. 2019
Bubnovačka – Bubnujeme, aby nás bolo počuť
Zimná výzdoba tried, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
Mikulášsky/vianočný maratón učiteľov a žiakov II. stupňa
Daruj Vianoce – Orange
Vianočný bazár
Ako sme pracovali - hodnotenie činnosti žiackej školskej rady za I.
polrok
Rozhlasová relácia - Negatívne javy v spoločnosti - konzumný spôsob
života
Valentínska pošta

IV.

Záverečné zhodnotenie

V školskom roku 2019/2020 sa Žiacka školská rada vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu
situáciu na území SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu venovala takmer všetkým
bodom, ktoré mala uvedené v pláne práce, VŠAK len do februára 2020.
Na svojich zasadnutiach ŽŠR vyhodnotila splnené plánované úlohy minulého mesiaca,
zároveň sa schvaľovali nové úlohy na nasledujúci mesiac. Z každého zasadnutia bola
zapísaná zápisnica, uznesenie a uverejnené na stránke školy. Plán práce ŽŠR bol dopĺňaný
a upravovaný priebežne na základe aktuálnych výziev. V tomto školskom roku sa výboru
podarilo zorganizovať alebo sa zapojiť do organizácie viacerých akcií.
Jednou z hlavných aktivít bolo splnenie podmienok programu „Škola priateľská k deťom“.
Informácie o jej priebehu boli zverejňované na https://www.zselaniho.sk/index.php/skolapriatelska-k-detom.

V predvianočnom období sa uskutočnil tradičný Vianočný bazárik – predaj, ktorého
výťažok bol použitý na pomoc rodinám v meste Prešov.
https://www.zselaniho.sk/index.php/mimoskolske-aktivity/812-vianocny-bazarik
Zároveň sme sa v tomto období úspešne zapojili do projektu Nadácie Orange – Darujte
Vianoce 2019 – získané finančné prostriedky boli využité na aktívne využitie detí zo
sociálne slabšieho prostredia.

https://www.zselaniho.sk/index.php/mimoskolske-aktivity/820-jumping

Nový rok 2020 sme začali s vyhodnotením akcií za prvý polrok. Členovia ŽŠR navrhovali
niekoľko pripomienok a návrhov k prebiehajúcim šk. akciám počas predvianočného
obdobia s absenciou športových podujatí.
Z pohľadu činností ŽŠR sa vo februári pripravovala a organizovala "Valentínska pošta".
Vzhľadom k niektorým nevhodným "valentínskym pozdravom" sme vo vyhodnotení práce
za druhý polrok prijali opatrenia a zásady tvorby a odosielania pošty.
Týmto sa aktivity ŽŠR na šk. rok 2019/2020 skončili.
Na záver môžeme skonštatovať, že ŽŠR bude aj naďalej pracovať podľa schváleného
štatútu a plánu činností na jednotlivé mesiace.
Voľbu nových členov ŽSR a s ním súvisiace voľby sa uskutočnia na začiatku nasledujúceho
šk. roka 200/2021 pod vedením novej koordinátorky ŽŠR Mgr. Moniky Litvíkovej.

V Bytči dňa 30. júna 2020

Vypracovala: Mgr. Lenka HULÍNOVÁ (koordinátor ŽŠR)

