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Žiacka školská rada je ustanovená podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov.
Žiacka školská rada ( ďalej len „ŽŠR“) je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,
ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.
ŽŠR pracuje v zmysle platnej legislatívy, ktorá plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným
zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole
i mimo nej v oblasti školského a verejného života.
Ďalším cieľom je naučiť žiakov efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy
a samosprávy. Vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na podnetnú zmenu.
Pomocou ŽŠR majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať
na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky.
Žiaci si pomocou ŽŠR osvojujú komunikačné zručnosti, štýl asertívneho správania, posilňujú si
svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomosti o svojich právach, preberajú na seba
zodpovednosť. Naším cieľom je podporovať a organizovať činnosť študentskej samosprávy počas
celého roka.

STÁLE ÚLOHY
podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov s vedením školy
posilňovať spoluúčasť žiakov na riadení školy
zapojiť ŽŠR do rozhodovania o podstatných otázkach v živote školy
zlepšiť disciplínu v škole
zorganizovať finančné a iné zbierky pre charitatívne účely
realizovať verejno-prospešné projekty
zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom
organizovať vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností žiakov školy
spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií
plniť úlohy plánu práce ŽŠR
podporiť rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva
umožniť participáciu mládeže na živote školy, mesta, obce, regiónu
zapájať žiakov s nedostatkom príležitostí do spoločnosť
podporovať stretnutia s inými ŽŠR s cieľom využívania pozitívnych skúseností ŽŠR
zapojiť sa do aktivít IUVENTY
podporovať vzdelávanie učiteľov, členov ŽŠR a ich koordinátorov
umožniť žiakom ŽŠR účasť na akreditovaných vzdelávacích podujatiach, ktoré
zabezpečuje IUVENTA, RMŽK a ďalšie mládežnícke organizácie
− podporovať vzdelanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov
− rozvíjať občianske kompetencie, výchovu a vzdelávanie k aktívnemu občianstvu
prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód do mimoškolských aktivít
− prispievať k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti
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ČASOVÉ ÚLOHY
september:
− zasadanie ŽŠR - prerokovanie štatútu, plánu ŽŠR, návrh Klubov (žiackych krúžkov),
− oboznámenie členov so systémom elektronickej komunikácie v rámci ŽŠR,
− voľba zástupcov do ŽŠR za 1. ročníky,
− infodeň v rámci projektu (1. časť) „Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“
− voľba participantov zo ŽŠR na projekte „Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“,
− aktualizácia nástenky, webovej a facebookovej stránky,
− vyhodnotenie minuloročnej dobrovoľníckej aktivity – Nájdi svojho kamaráta na písanie
a prehodnotenie návrhov na ďalšiu spoluprácu s DSS Synnómia Žilina a VZPS Čadca,
prípadne s inými DSS a CSS horných Kysúc.

október:
− zasadanie ŽŠR – prerokovanie zbierky Adopcia na diaľku, príp. inej dobrovoľníckej
činnosti podľa návrhu členov ŽŠR,
− výber žiakov na školenie „Školenie začínajúcich členov ŽŠR“,
− zasadanie Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK za región Kysúc,
− 6. ročník školského Piškvorkového turnaja,
− príprava integračného stretnutia so zdravotne znevýhodnenými klientmi DSS a CSS,
− 2.časť projektu „ Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“ – školenia service learning
(akreditované vzdelávanie).

november:
− plnenie úloh, ustanovených na KSP ŽSK pre región Kysúc,
− oblastný turnaj v súťaži PišQworky 2020 v Žiline,
− zasadanie ŽŠR, Liliana Mesiko – Adopcia na diaľku - zbierka,
− neformálne vzdelávanie a školenia RMŽK pre začínajúcich členov ŽŠR,
− integračné stretnutie (hry na rozvoj kognitívnych funkcií)
zdravotne
znevýhodnených klientov DSS a CSS Horných Kysúc na pôde našej školy,
− 2.časť projektu „ Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“ – školenia service learning
(akreditované vzdelávanie).

december:
− Mikulášsky deň
− deň otvorených dverí – prezentácia ŽŠR,
− Konferencia Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou – zavŕšenie projektu v Bytči.
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január:
− Miss Reneta – semifinále medzinárodnej súťaže študentiek stredných škôl, výber žiačky,
− zasadanie členov ŽŠR, aktualizácia nástenky,
− návšteva DSS Synnómia Žilina, prípadne VZPS Čadca, v rámci dobrovoľníckej
− aktivity – Nájdi svojho kamaráta na písanie.

február:
− zasadanie KSP ŽSK regiónu Kysúc,
− vzdelávanie žiakov, školenie lídrov ŽŠR,
− zasadanie členov ŽŠR a predbežné vyhodnotenie charitatívnej zbierky Adopcia na diaľku,
− súťaž o najkrajšieho triedneho snehuliaka roku 2021.
− zasadanie ŽŠR - príprava 1. ročníka Piškvorkového turnaja žiakov základných škôl –
v rámci TÝŽDŇA MOZGU

Marec:
− plnenie úloh, stanovených na KSP ŽSK regiónu Kysúc,
− realizácia 1. ročníka piškvorkového turnaja žiakov základných škôl v CVČ Raková,
v spolupráci s CVČ Raková
− príprava a propagácia akcie „Deň bláznov – 1. apríl“.

Apríl:
− príprava druhého integračného stretnutia „Naoko rozdielni ľudia spoločne tvoria farebný
svet“,
− realizácia akcie „Deň bláznov – 1. apríl“,
− stretnutie členov ŽŠR za účelom „Stavania májov“, prípadne inej aktivity na 1. mája.

máj:
− zasadanie KSP ŽSK,
− zasadanie ŽŠR – informácie zo zasadanie KSP,
− realizácia integrácie „ Naoko rozdielni ľudia spoločne tvoria farebný svet“ v CSS
Slniečko Oščadnica – 2. ročník - dobrovoľnícka aktivita.
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jún:
−
−
−
−

vyhodnotenie činnosti ŽŠR, neformálne stretnutie členov ŽŠR OA D. M. Janotu Čadca,
dotazníky pre žiakov ako zlepšiť prácu ŽŠR, návrhy, pripomienky, stránka na edupage,
aktualizácia nástenky a webu,
Valné zhromaždenie RMŽK v Žiline, (Bodka za školským rokom 2021/2022), výber
zástupcu z členov ŽŠR.

Čadca 03.09.2021
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