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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 2017/2018 

1. ŽŠR má 10 členov 

2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci piateho až deviateho ročníka školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda: Nina Kaháková, VII.B  

Podpredseda: Matúš Adamec, VIII.B  

 

V. A Mathias GALIŠ 

V. B Daniel CIESARIK 

VI. A Aurélia ŠMATLÁKOVÁ 

VI. B Patrícia HUBOCKÁ 

VII. A Erika BERNÁTOVÁ 

VII. B Nina KAHÁKOVÁ 

VIII. A Petronela BALLOVÁ 

VIII. B Matúš ADAMEC 

IX. A Simona GAJDOŠÍKOVÁ 

IX. B Viktória MEDVECKÁ 



Ostatné funkcie boli zvolené podľa záujmu:  

Zapisovateľka: Viktória Medvecká, IX.B 

Kultúrna komisia:    Erika Bernátová, VII.A    

Aurélia Šmatláková, VI.A 

 

Športová komisia:    Petronela Ballová, VIII.A 

Mathias Gališ, V.A 

 

Ekologická komisia:   Patricia Hubocká, VI.B 

Daniel Ciesarik, V.B 

 

Redakčná komisia:    Simona Gajdošíková, IX.A  

 

 

Bodovacia komisia:    Simona Gajdošíková, IX.A 
 

 

III. Aktivity žiackej školskej rady na šk. rok 2017/2018 

V školskom roku 2017/2018 ŽŠR zorganizovala alebo pomáhala pri organizovaní týchto akcií: 

Škola priateľská k deťom 

Bodovanie tried 

Európsky týždeň boja proti drogám 

Vianočná besiedka 

Dobronoš 

Vianočný bazár 

Vianočná zbierka UNICEF 

Valentínska pošta  

Socializácia v triede, dotazník šikanovania, prednáška kiberšikana 

Medzinárodný deň šťastia 

Deň učiteľov 

Svetový deň stolného tenisu 

Deň Zeme 

Apríl – mesiac lesov 



Svetový deň pohybom k zdraviu - športové aktivity 

Týždeň modrého gombíka 

Oslavy Dňa detí 

Športový deň pre žiakov – školské olympijské hry 

 

 

IV. Záverečné zhodnotenie 

V školskom roku 2017/2018 sa Žiacka školská rada venovala takmer všetkým bodom, ktoré 

mala uvedené v pláne práce pre tento školský rok. Členovia ŽŠR pomáhali pri organizovaní 

rôznych školských a mimoškolských podujatí. Informácie o svojej činnosti zverejňovala na 

webovej stránke školy. 

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/skola-

priatelska-k-detom . Počas celého školského roka prebiehalo v mesačných intervaloch 

bodovanie tried a jeho mesačné vyhodnotenia boli tiež zverejňované na web stránke.  

V novembri pod vedením Mgr. Zubáňovej sa konala akcia "Európsky týždeň boja proti 

drogám". Žiaci, učitelia i nepedagogickí zamestnanci boli počas jedného dňa oblečení 

v bielych tričkách, čo symbolizovalo čistotu tela aj duše nás všetkých. 23. novembra žiaci 

vyjadrili  svojmu životu "ÁNO". Výstupy sa nachádzajú na web. stránke školy: 

https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/125-europsky-tyzden-boja-proti-

drogam.   

Počas Mikulášskeho dňa (tj. 6. 12. 2017) prebiehala Vianočná zbierka UNICEF spojená 

s Dobrým bazárom. ŽŠR pripravili Vianočné trhy a jej zástupcovia predávali počas celého 

dňa drobnosti, hračky, knihy, či iný tovar z bazárika. 

Členovia žiackej školskej rady pripravili tradičnú „Valentínsku poštu“. Svoju valentínku 

mohli žiaci vhadzovať už niekoľko dní vopred do srdiečkovej schránky. Akcia mala i tento 

rok veľký úspech a svoje srdiečko s milým odkazom si našlo viacerých príjemcov. Celý 

valentínsky deň spríjemňovalo vysielanie školského valentínskeho rádia so skvelými 

moderátormi z radov členov ŽŠR.  

Žiaci žiackej školskej rady v spolupráci s pani riaditeľkou sa podieľali na príprave 

Medzinárodného dňa šťastia. Tento výnimočný deň mal aj výnimočný program. Každý mal 

možnosť prostredníctvom školskej pošty napísať, čo by ho urobilo tento deň šťastným. 

Spomedzi všetkých bolo vybrané len jedno želanie, i keď deti vo svojich odkazoch mysleli 

viac na druhých ako na seba.  

https://www.zselaniho.sk/index.php/skola-priatelska-k-detom
https://www.zselaniho.sk/index.php/skola-priatelska-k-detom
https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/125-europsky-tyzden-boja-proti-drogam
https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/125-europsky-tyzden-boja-proti-drogam


Svetový deň stolného tenisu sa stal ďalšou z aktivít ŽŠR. Do tejto výzvy sa prostredníctvom 

svojich cca 150 – tich účastníkov zapojila aj naša škola. Pre žiakov bol pripravený špeciálny 

celodenný program: turnaje zmiešaných družstiev všetkých ročníkov ale i finálové turnaje 

jednotlivcov. Nechýbal obľúbený „kolotoč“, či zápasy učiteľov so žiakmi. 

Deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu, sa rozhodli pomôcť aj 

členovia ŽŠR prostredníctvom plánovanej zbierky „Týždeň modrého gombíka“.  Priestory 

školského bufetu sa premenili na miesto plné sladkých a vlastnoručne vyrobených 

koláčikov, muffiniek i obložených bagiet a ovocia.  

Záverečnou akciou ŽŠR sú školské olympijské hry, ktoré v duchu fair – play organizujú 

členovia ŽŠR pod vedením Mgr. Sládkovej. Na začiatku podujatia sa žiaci oboznámili s 

históriou Olympijských hier v starovekom Grécku, následne zložili sľub a zapálili 

symbolický oheň. Pestrý program plný zábavy pripravili pedagógovia - žiaci si mali 

možnosť vyskúšať svoju silu, zručnosť, postreh, či obratnosť. 

Pozitívne hodnotíme najmä prístup žiakov k činnosti ŽŠR, členovia výboru boli ochotní 

venovať svoj voľný čas aktivitám a podujatiam ŽŠR.  

Na záver môžeme skonštatovať, že ŽŠR bude aj naďalej pracovať podľa schváleného 

štatútu a plánu činností na jednotlivé mesiace. 

 

V Bytči dňa 30. mája 2018 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka HULÍNOVÁ (koordinátor ŽŠR) 


