
SPRÁVA O ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

ZA ŠKOLSKÝ  ROK 2016/2017 (I. polrok) 

 

Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole vo Vranov nad Topľou má 10 členov, ktorých 

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

podľa potreby aj dvakrát alebo trikrát počas mesiaca. Všk. r. 2016/2017 ŽŠR uskutočnila 

niekoľko akcií, niektoré aj v spolupráci s vedením školy.  

 

September 2016  

- voľba nových členov ŽŠR, prvé zasadnutie členov ŽŠR, vypracovanie štatútu a plánu práce  

- 9. septembra 2016 sa 5 žiakov 4.A spolu s koordinátorkou zúčastnilo stretnutia členov 

tematických pracovných skupín k tvorbe akčných plánov pre oblasti regionálnej mládežníckej 

politiky vychádzajúcich zo Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhľadom do 

roku 2025 v Prešove 

 

Október 2016 

-7. októbra 2016sa konala akcia pod názvom „Dni nezábudiek“, ktorú organizovala Liga za  

duševné zdravie, do akcie sa zapojili členovia ŽŠR a žiaci 4.C - obchodný pracovník 

- 17.-18.októbra 2016 sa 4 členovia ŽŠR- Nora Mikčová, Benjamín Juhás, Lenka 

Chovancová, Alexandra Chomjaková zúčastnili odborného seminára pre členov ŽŠR 

stredných škôl- základný modul, ktoré sa konalo v MsDK Vranov nad Topľou 

- 27. októbra 2016 sa žiaci 4.A v spolupráci s Vranovským parlamentom mládeže 

zúčastnili besedy s autorom výstavy pánom Adriánom Swatonom, ktorý zbiera autogramy 

a vystavoval ich vo vstupných priestoroch MsDK Vranov nad Topľou 

- 27. októbra 2016 sa 18 žiakov školy rozhodlo stráviť halloweensku „Noc v škole“ 

 

November 2016 

-voľba predsedu a podpredsedu ŽŠR, predsedom sa stala Nora Mikčová 1.A a podpredsedom  

Lenka Chovancová 2.A 

- 9.-10.novembra 2016 sa 4 členovia ŽŠR- Nora Mikčová, Benjamín Juhás, Lenka 

Chovancová, Alexandra Chomjaková zúčastnili odborného seminára pre členov ŽŠR 

stredných škôl- nadstavbový modul, ktoré sa konalo v Prešove 

- 10. novembra 2016sa 11 žiakov zúčastnilo „Študenskej kvapky krvi“ 

- 11. novembra 2016 sa členovia ŽŠR zapojili do verejnej zbierky „Hodina deťom“, spolu 

vyzbierali 129,08 € 



- 11. novembra 2016 sa koordinátorka ŽŠR zúčastnila odborného seminára- koordinátorov 

ŽŠR stredných škôl z PSK v Prešove 

 

December 2016 

-5. decembra 2016„Deň sv. Mikuláša“- ŽŠR pripravila sladké prekvapenia pre žiakov, ale aj 

pre pedagógova zamestnancov školy 

 

 

 

Dňa 17.januára 2017     Vypracovala: RNDr. Marianna Miklošová 
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