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Plán práce koordinátora žiackej školskej rady pri Súkromnej strednej športovej 

škole ELBA v Prešove 

 

Plán práce koordinátora žiackej školskej rady bol vypracovaný na základe zákona 

NRSR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Vznik a poslanie žiackej školskej rady (ďalej len „ŽŠR“) 

upravuje § 26 uvedeného zákona. 

ŽŠR je zvolený „orgán“ – respektíve skupina žiakov školy, ktorí reprezentujú 

názory/záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na rokovaniach s vedením školy. Táto 

skupina presadzuje možnosť žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a podieľať sa na 

ňom. 

 

V školskom roku 2019/2020 ŽŠR pracuje v zložení: 

Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Barbara Bačinská 

Predsedníčka ŽŠR: Lenka Priščáková  

Podpredseda ŽŠR – Šimon Rimák  

Tajomník ŽŠR – Šimon Rimák  

Pokladníčka ŽŠR – Antónia Šimková 

Manažérka športových aktivít - Ema Potočnáková 

Manažér kultúrnych podujatí - Frederika Okresová  

Ostatní členovia: Nina Podracká, Tamara Jusková, Tamara Chovancová, Tristan Randel,  

Alexander Verčimák, Matúš Krupár, Anna Tamara Farkašová 

 

 Hlavné úlohy a ciele koordinátora ŽŠR v školskom roku 2019/2020 

1. Aktívne pomáhať členom ŽŠR a podnecovať ich k rozličným školským aktivitám 

2. Dbať na správnosť dokumentácie ŽŠR 

3. Pomáhať pri organizácii  podujatí, akcií a súťaží pre všetkých žiakov školy. 

4. Informovať o svojej činnosti prostredníctvom webovej stránky školy a prostredníctvom 

oznamov o akciách vo vestibule školy 



5. Viesť žiakov k uvedomovaniu si svojich práv a povinností. 

6. Rešpektovať a uplatňovať námety, názory a aktivitu žiakov, prostredníctvom ŠP 

spolupracovať s vedením školy. 

7. So zástupcami jednotlivých tried viesť rozhovory o výchove a vzdelávaní, 

spolupracovať s výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom. 

8. Počas celého školského roka viesť žiakov k dodržiavaniu školského poriadku, 

základných hygienických návykov, k zdravej výžive, k výchove proti rasizmu, 

xenofóbii, šikanovaniu. Aktívne propagovať výchovu k národnej uvedomelosti a 

hrdosti, k manželstvu a rodičovstvu, k ochrane majetku školy, k telesnej zdatnosti, 

vzájomnej tolerancii a úcte. 

9. vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania 

10. podieľať sa  na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

11. zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy 

12. formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré žiakom umožnia demokraticky 

ovplyvňovať dianie v škole. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Barbara Bačinská 

Overil: PaedDr. Miroslav Nagy 
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Plán práce koordinátora ŽŠR a členov ŽŠR pri Súkromnej strednej športovej škole 

ELBA v Prešove podľa jednotlivých mesiacov v školskom roku 2019/2020 

 

1. polrok 

September 

- privítanie nového školského roka  

- voľby predsedu ŽŠR 

 

Október 

- Príprava imatrikulačnej slávnosti 

- Deň zdravej výživy 

- Stretnutie členov ŽŠR určená na zlepšenie činnosti 

- Halloween v škole  

 

November 

- Konferencia ŽŠR PSK a školenie predsedu ŽŠR 

- Deň študentstva, Deň boja za demokraciu a slobodu 

 

December 

- Mikuláš 

- Vianočné reminiscencie 

 

Január 

- Hodnotenie práce ŽŠR za prvý polrok 

- filmové popoludnie v škole  

 

2. polrok 

Február 

- Valentín – sviatok všetkých zaľúbených 

- Valentínska kvapka krvi 

 



Marec 

- Deň učiteľov 

- burza kníh  

 

Apríl 

- „Bláznivý apríl“ alebo „Rozdávajme radosť“ (študenti sa vtipne a veselo oblečú) 

- Stretnutie členov ŽŠR určená na zlepšenie činnosti 

- literárne popoludnie v škole  

 

Máj 

- Majáles (Príprava plesu pre žiakov) 

- Rozlúčka so štvrtákmi (piatok pred akademickým týždňom) 

 

Jún 

- Deň detí  

- hodnotenie práce členov ŽSR za celý školský rok  

- rozlúčka so školským rokom 

 

Plán práce ŽŠR nadväzuje na plán práce SSŠŠ ELBA. Okrem týchto činností ŽŠR počas 

celého školského roka rieši mnohé otázky a problémy žiakov. 

 

Vytvorili: Lenka Priščáková (predseda ŽŠR)  

                Mgr. Barbara Bačinská (koordinátor ŽŠR)  

 

V Prešove 7. 9. 2019 

 

Overil: PaedDr. Miroslav Nagy (riaditeľ SSŠŠ ELBA) 


