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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 2018/2019 

1. ŽŠR má 10 členov 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda: Nina Kaháková, VIII.B  

Podpredseda: Matúš Adamec, IV.B  

 

V. A Tobias RUMAN 

V. B Tereza TRNKOVÁ 

VI. A Mathias GALIŠ 

VI. B Daniel CIESARIK 

VII. A Aurélia ŠMATLÁKOVÁ 

VII. B Patrícia HUBOCKÁ 

VIII. A Erika BERNÁTOVÁ 

VIII. B Nina KAHÁKOVÁ 

IX. A Petronela BALLOVÁ 

IX. B Matúš ADAMEC 



Ostatné funkcie boli zvolené podľa záujmu:  

Zapisovateľka: Erika Bernátová 

Kultúrna komisia:    Erika Bernátová, VIII.A    

Nina Kaháková, VIII.B 

 

Športová komisia:    Petronela Ballová, IX.A 

Mathias Gališ, VI.A 

 

Ekologická komisia:   Patricia Hubocká, VII.B 

Daniel Ciesarik, VI.B 

 

Redakčná komisia:    Tereza Trnková, V.B  

 

 

Bodovacia komisia:  

I. stupeň: Lucia Harvancová plus ďalší dvaja v sprievode 

II. stupeň: Patrícia Hubocká plus ďalší dvaja z druhého stupňa 
 

 

III. Aktivity žiackej školskej rady na šk. rok 2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 ŽŠR zorganizovala alebo pomáhala pri organizovaní týchto akcií: 

Škola priateľská k deťom 

Európsky týždeň boja proti drogám 

Medzinárodný deň tolerancie – 16.11. 2018 

Príprava Slávnostnej akadémie pri príležitosti 90. výročia založenia 

školy 

Zimná výzdoba tried, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu  

Rozhlasová relácia - Deklarácia ľudských práv, Deň boja proti 

HIV/AIDS 1.12. (www.cervenestuzky.sk – registrácia škôl) 

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 

http://www.cervenestuzky.sk/


Valentínska pošta 

Marec mesiac knihy 

Medzinárodný deň šťastia 

Rozhlasová relácia - Deň učiteľov 

Spolupráca s UNICEF - projekt Škola priateľská k deťom  

Jarná výzdoba tried 

Rozhlasová relácia - Svetový deň zdravia 

Rozhlasová relácia – Svetový deň stolného tenisu 

10.5. Svetový deň pohybom k zdraviu - športové aktivity 

27.5. Medzinárodný športový vyzývací deň 

Škola priateľská k deťom 

Týždeň modrého gombíka 

Športový deň pre žiakov – školské olympijské hry 

Záverečná správa o činnosti žiackej školskej rady, návrhy na nový 

školský rok 2019/2020 

 

 

IV. Záverečné zhodnotenie 

V školskom roku 2018/2019 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 zverejňované v zápisnici.   

 

https://www.zselaniho.sk/index.php/skola-priatelska-k-detom
https://www.zselaniho.sk/index.php/skola-priatelska-k-detom


V mesiacoch október – november sa v spolupráci s členmi ŽŠR pripravoval slávnostný 

program pre 90. výročie založenia základnej školy. Členovia ŽŠR spolu s triednymi 

učiteľmi boli zodpovední za prípravu triedneho programu. Témy Slávnostnej akadémie boli 

rozdelené do štyroch kategórií a zaradené podľa pokynov Ing. Gašparíkovej – vedúcej 

realizačného teamu akadémie. Žiaci ŽŠR delegovali pozvaných hostí a pomáhali 

s obsluhou.  

V predvianočnom období sa uskutočnil tradičný Vianočný bazárik – predaj, ktorého 

výťažok bol použitý na UNICEF – Vianočná zbierka UNICEF.  

https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/497-dobry-bazar  

Zároveň sme sa v tomto období úspešne zapojili do projektu Nadácie Orange – Darujte 

Vianoce 2018 – získané finančné prostriedky boli využité na splnenie predvianočných 

želaní dvom dievčatám z prvého stupňa.  

Nový rok 2019 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. 

Z organizačných dôvodov sa tento šk. rok vynechala aktivita spojená s Medzinárodným 

dňom šťastia. 

 Jednou z podmienok splnenia programu Školy priateľskej k deťom bol nákup jedného 

z darčekov https://www.unicef.sk/darceky/. V spolupráci s vedením školy boli zakúpené 

Antimalariká v hodnote 28€. Na hodinách Finančnej gramotnosti a Občianskej výchovy sa 

žiaci v spolupráci s Mgr. A. Sládkovou venovali viacerým aktivitám "Vzdelávánie pre 

rozvoj", fotodokumentácia bola zaslaná.  

https://www.unicef.sk/files/vzdelavanie-pre-rozvoj-2-vydanie_web.pdf 

Druhým ročníkom a zároveň ďalšou akciou pod záštitou ŽŠR bol WTTD 2019 – 

Medzinárodný deň stolného tenisu. Vďaka úspešnému projektu SSTZ sa nám podarilo 

získať niekoľko stolnotenisových rakiet a loptičiek a zorganizovať celodenné 

stolnotenisové podujatie s pozvanými hosťami – projekt sa nekončí a v súčasnosti čakáme 

na vyhodnotenie schvaľovacieho procesu projektu "Stolný tenis do škôl 2019". 

https://www.zselaniho.sk/index.php/vychovy/593-wttd  

V máji sa uskutočnila športová aktivita – Medzinárodný športový vyzývací deň, kde boli 

prostredníctvom koordinátora ŽŠR pozvaní žiaci Spojenej školy internátnej v Bytči na 

ukážku hry Kinball. Akcia mala veľmi dobrý ohlas a v budúcnosti plánujeme viacero aktivít 

v spolupráci s touto školou.  

Prostredníctvom aktivít žiackej školskej rady sa škola zapojila do zbierky Modrý gombík 

2019 pod záštitou medzinárodnej organizácie UNICEF 

https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/648-mg2019 . Finančný výťažok 

bol určený na pomoc deťom v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. 

https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/497-dobry-bazar
https://www.unicef.sk/darceky/
https://www.unicef.sk/files/vzdelavanie-pre-rozvoj-2-vydanie_web.pdf
https://www.zselaniho.sk/index.php/vychovy/593-wttd
https://www.zselaniho.sk/index.php/ziacka-skolska-rada/648-mg2019


 

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

členovia ŽŠR pod vedením Mgr. Sládkovej.  

https://www.zselaniho.sk/index.php/vychovy/652-skolske-olympijske-hry  

Pozitívne hodnotíme najmä prístup žiakov k činnosti ŽŠR, predovšetkým jej predsedníčky 

Ninky Kahákovej, ktorá ZŠ v tomto šk. roku opúšťa z dôvodu 5 – ročného štúdia na 

bilingválnom gymnáziu. Ostatní 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 24. júna 2019 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka HULÍNOVÁ (koordinátor ŽŠR) 

https://www.zselaniho.sk/index.php/vychovy/652-skolske-olympijske-hry

