
SPRÁVA O ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 
 

ZA ŠKOLSKÝ  ROK 2017/2018 
 
 
 
Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole vo Vranov nad Topľou má 8 členov, ktorých tvoria zástupcovia 
jednotlivých ročníkov. Stretnutia členov ŽŠR sú raz v mesiaci, niekedy podľa potreby aj dvakrát alebo trikrát 
počas mesiaca. V šk. r. 2017/2018 ŽŠR uskutočnila niekoľko akcií, niektoré aj v spolupráci s vedením školy.  
 
 
September 2017 - voľba nových členov ŽŠR, prvé zasadnutie členov ŽŠR, vypracovanie štatútu a plánu práce 

ŽŠR 
 

Október 2017 - 2. októbra 2017 sa konala akcia pod názvom „Dni nezábudiek“, ktorú organizovala Liga za 
duševné zdravie, do akcie sa zapojili členovia ŽŠR  

 
November 2017 - 9. novembra 2017 sa 6 žiakov zúčastnilo „Študenskej kvapky krvi“  

- 10. novembra 2017 sa členovia ŽŠR zapojili do verejnej zbierky „Hodina deťom“, spolu 
vyzbierali 140,12€ 
- 24. novembra 2017 sa v Prešove konala konferencia pre žiacke školské rady; konferencie sa 
zúčastnili koordinátorka ŽŠR RNDr. M. Miklošová a členky ŽŠR Nora Mikčová a Lenka 
Chovancová, ktoré boli zvolené do Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 

December 2017 - 8. decembra 2017 „Deň sv. Mikuláša“ - ŽŠR pripravila sladké prekvapenia pre žiakov, ale aj 
pre pedagógov a zamestnancov školy  
- 20. decembra 2017 sa na vianočnej akadémii uskutočnila „imatrikulácia prvákov“ 

 
Január 2018 - 25. januára 2018 žiaci 1.A triedy vyhrali súťaž o najlepšiu dochádzku, budú pozvaní do 

riaditeľne na „Pizzu s riaditeľom“ za odmenu. 
 
Február  2018 - 14. februára 2018 sa konala „Valentínska pošta“  
 
Marec 2018 - 8. marca 2018 sa 11 žiakov spolu s koordinátorkou ŽŠR zúčastnili „Valentínskej kvapky krvi“  

- 20. marca 2018 sa členovia ŽŠR zapojili do verejnej zbierky „Detské slniečka 2018“ 
- 28. marca 2018 prebehla anketa o „Naj učiteľa“ 1.miesto – Ing. Kamil Harman; 2.miesto–  
Mgr. Martina Kočšová; 3.miesto – Mgr. Adela Sabovíková  
 

Apríl 2018 - 13. apríla 2018 sa členovia ŽŠR zapojila do verejnej zbierky „Deň narcisov“ v spolupráci s Ligou 
proti rakovine 

 - 24. apríla 2018 boli Lenka Chovancová a Nora Mikčová ako členky Stredoškolského 
parlamentu PSK pozvané reprezentovať a obhajovať záujmy mládeže, predovšetkým žiackych 
školských rád, a tým aj našu školu na stretnutí s predsedom PSK PaedDr. Milanom 
Majerským, PhD. 

 
Máj 2018 - 12. mája 2018 sa trieda 1.B zapojila do verejnej zbierky „Deň úsmevu“ v spolupráci so 

Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
 
Jún 2018 - 8. júna 2018 sa žiaci zapojili do verejnej zbierky „Deň belasého motýľa“, venovanej osvete 

o ochorení Svalová dystrofia 
- 26. júna 2018 boli žiaci 1.A triedy vyhlásení za triedu s najlepšou dochádzkou. Ako odmenu 
získali pozvanie na „Pizzu s riaditeľom“ (z časovo organizačných dôvodov sa uskutoční až 
v septembri). 

 
 
 
 
 
 
Dňa 26. júna 2018     Vypracovala: RNDr. Marianna Miklošová 


