
SPRÁVA O ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

ZA ŠKOLSKÝ  ROK 2011/2012 

 

Ţiacka školská rada pri Strednej odbornej škole vo Vranov nad Topľou má 11 členov, ktorých 

tvoria zástupcovia jednotlivých ročníkov. Stretnutia členov ŢŠR sú raz v mesiaci, niekedy 

podľa potreby aj dvakrát alebo trikrát počas mesiaca. V šk. r. 2011/2012 ŢŠR uskutočnila 

niekoľko akcií, niektoré aj v spolupráci s vedením školy.  

 

 

September 2011 - voľba nových členov ŢŠR, predsedu; prvé zasadnutie členov ŢŠR, 

vypracovanie štatútu a plánu práce ŢŠR 

 

Október 2011 - v dňoch 10. a 11. októbra 2011  sa konala akcia pod názvom Dni 

nezábudiek, ktorú organizovala Liga za duševné zdravie, do akcie sa zapojila 

aj ŢŠR– 21 študentov školy  

- 11. a 12. októbra 2011 sa 5 ţiakov zúčastnilo vzdelávacieho seminára 

„Hľadá sa aktívny žiak!“ na Sigorde pri Prešove 

- 25. októbra 2011 sa konal v zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho 

kraja workshop, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu Prešovského 

samosprávneho kraja, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeţe a Rady 

mládeţe Prešovského kraja „ŠTUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA – 

DEMOKRACIA V ŠKOLE“. Zúčastnili sa ho dvaja  členovia ŢŠR našej školy 

spolu s koordinátorkou. 

  

November 2011 - 3. novembra 2011  sa 13 ţiakov spolu s koordinátorkou ŢŠR zúčastnilo 

Študenskej kvapky krvi   
- 16. novembra 2011  bolo zorganizované kinové predstavenie- Občiansky 

preukaz a konal sa imatrikulačný večierok pre prvákov – „uchaľak“ 

- 18.- 20.  novembra 2011   sa konalo školenie mladých vedúcich v rámci 

národného projektu KOMPRAX – kompetencie pre prax. Cieľom bolo naučiť 

sa vypracovať a realizovať svoj zvolený projekt. Zúčastnili sa  ho dvaja ţiaci 

Zuzana Demčáková a Marek Nguyen  

 

December 2011 - 1. decembra 2011 sa členovia ŢŠR zapojili do celoslovenskej kampane 

boja proti AIDS  Červené stužky, v rámci ktorej informovali ţiakov školy 

o tomto ochorení a rozdávali symbol tejto kampane červené stuţky, triedy 

III.A a III.B sa zapojili aj do výtvarnej súťaţe. Ţiakom bola premietnutá 

preventívna prednáška na DVD s názvom „In your face“, ktorá sa stretla 

s pozitívnym ohlasom, ţiakom aj vyučujúcim sa páčila. 

- 6. decembra 2011 – Deň sv. Mikuláša – ŢŠR pripravila prekvapenia pre 

ţiakov, ale aj pre pedagógov, ktoré rozdávala táto trojica – Mikuláš 

(Alexander Tomko II.G), Čert (Erika Ihnátová I.H), Anjel (Zuzana 

Demčáková  II.A)  

- 6. decembra 2011 – sa ţiaci III.A zúčastnili v uliciach Vranova zbierky 

Úsmev ako dar a vyzbierali 192,31 € 

- 19. decembra 2011  sa v zasadačke MPC v Prešove konal VIII. ročník 

konferencie Študentský parlament na pomoc regiónu; konferencie sa 

zúčastnili koordinátorka ŢŠR RNDr. M. Miklošová a členovia ŢŠR 

Alexander Tomko a Zuzana Demčáková, ktorá bola zvolená za člena 

Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja 

 

   

Dňa 30. januára 2012     Vypracovala: RNDr. Marianna Miklošová 


