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

 

 

 

Zápisnica z druhého zasadnutia žiackej 

školskej rady 

 

 

Zasadnutie sa konalo 8. októbra 2018 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

Program:  

1. Prerokovanie plánu práce na šk. rok 2018/2019 

2. Bodovanie tried 

3. Informácia o programe Škola priateľská k deťom 2018/2019 

 

 

K bodu 1: 

september 

Voľba predsedníctva a komisií žiackej školskej rady 

Oboznámenie sa so Štatútom a plánom práce žiackej školskej rady na 

školský rok 2018/2019 

 

október 

Škola priateľská k deťom 

Rozhlasová relácia - Škola priateľská k deťom 

november 

Podmienky plnenia projektu Škola priateľská k deťom 

Rozhlasová relácia - Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu 

a demokraciu 



Európsky týždeň boja proti drogám 

Spolupráca s UNICEF - projekt Škola priateľská k deťom - propagácia 

detských práv na združení rodičov a priateľov školy  

  

Medzinárodný deň tolerancie – 16.11. 2018 

Príprava Slávnostnej akadémie pri príležitosti 90. výročia založenia 

školy 

 

december 

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) 

Organizácia MIKULÁŠA pre žiakov I. a II. stupňa 

Mikulášsky/vianočný maratón učiteľov a žiakov II. stupňa 

Predaj vianočných pohľadníc 

Daruj Vianoce – Orange  

Vianočný bazár 

 

január 

Súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov 

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

polrok 

 

február 

Rozhlasová relácia - Negatívne javy v spoločnosti - konzumný spôsob 

života 

Valentínska pošta  

Socializácia v triede, dotazník šikanovania, prednáška kiberšikana 

marec 

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 

http://www.cervenestuzky.sk/


 

 

 

apríl 

Rozhlasová relácia – Svetový deň stolného tenisu 

29.4. Svetový deň tanca 

Brigáda žiakov a rodičov - Deň Zeme 

Besedy s environmentálnou tematikou 

Apríl – mesiac lesov 

máj 

Rozhlasová relácia - Deň matiek 

Detský čin roka 

10.5. Svetový deň pohybom k zdraviu - športové aktivity 

27.5. Medzinárodný športový vyzývací deň 

Škola priateľská k deťom 

Týždeň modrého gombíka 

Vyhodnotenie realizácie akčného plánu v školskom roku 2018/2019. 

 

jún 

Oslavy Dňa detí 

Vyhodnotenie súťaže O najlepšiu triedu 

Športový deň pre žiakov – školské olympijské hry 

Záverečná správa o činnosti žiackej školskej rady, návrhy na nový 

školský rok 2019/2020 

 

 

K bodu 2: 

Informácie o bodovaní tried (viď príloha 1) 

 

K bodu 3: 

Informácie o programe: Škola priateľská k deťom (viď príloha 2). Žiaci boli informovaní 

o podmienkach a kritériách programu 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia žiackej školskej rady  

 

 

Číslo uznesenia: 2_2018/2019 

Zo dňa:  8. októbra 2018 

 

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

 

ŽŠR berie na vedomie: 

A) Plán činností a akcií ŽŠR na školský rok 2018/2019. Plán práce je orientačný, je 

možné ho v priebehu roka dopĺňať. 

B) Spôsob bodovania a hodnotenia čistoty tried 

C) Podmienky programu Školy priateľskej k deťom (na základe prílohy rozdelenie 

kompetencií programu) 

D) Nový termín zasadnutia ŽŠR bude 5. novembra 2018 

 

Zapisovateľka: Erika Bernátová  .............................................................. 

 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Lenka Hulínová .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Prezenčná listina z druhého zasadnutia žiackej školskej rady 

Zasadnutie sa konalo 8. októbra 2018 

 

1. Tobias Ruman ........................................................... 

 

 

2. Tereza Trnková ........................................................... 

 

3. Mathias Gališ ...........................................................  

 

4. Daniel Ciesarik ...........................................................  

 

5. Kristián Vrbka       ...........................................................  

 

6. Patrícia Hubocká ...........................................................  

  

7. Erika Bernátová ...........................................................  

 

8. Nina Kaháková ...........................................................  

 

9. Petronela Ballová ...........................................................  

  

10. Matúš Adamec ........................................................... 

 

 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Lenka Hulínová                        ...........................................................

  


