
Správa o činnosti ŽŠR za rok 2014-2015 

 

ŽŠR prevzala po niekoľkoročnej aktívne práci po Mgr. Keményovej, Mgr. Kováčová. 

Práca v rade bola rozvrhnutá na týždenné stretnutia a do rady bolo nominovaných 12 žiakov–

zástupcov tried. Predsedom bol Michal Vester z III.A triedy. 

ŽŠR aktivovala aj uzavretú skupinu na Facebooku, nakoľko účasť na stretnutiach bola minimálna a pre 

rýchlejšie šírenie informácií to bola dobrá metóda. 

V mesiaci september sa realizovalo prvé stretnutie ŽŠR, kde sa plánovali akcie a aktivity ŽŠR a voľba 

predsedu, tajomníka a finančníka ŽŠR. 

V mesiaci október zorganizovala ŽŠR v spolupráci s PaedDr. Mešťanovou, ktorá ma na starosti 

environmentálnu výchovu, výstavu spojenú s ochutnávkou produktov z jablka pod názvom „zázrak 

menom jablko“. Táto akcia bola veľmi vydarená a stretla sa s pozitívnymi reakciami žiakov aj učiteľov. 

V mesiaci december sa uskutočnila akcia „Mikuláš na dvore“, kde sa zhromaždilo najviac „Mikulášov“ 

– teda žiakov a učiteľov v mikulášskom oblečení a navštívil nás aj mestský Mikuláš a lokálne média. 

V mesiacoch február a marec prebiehala „študentská kvapka krvi“, v spolupráci so Slovenským 

červeným krížom, kde nám bola ponúknutá možnosť absolvovať exkurziu do priestorov SČK 

v Rožňave. Žiaci dobrovoľne darovali krv. 

V mesiaci marec sa uskutočnilo stretnutie učiteľov a žiakov z zborovni školy pri príležitosti Dňa 

učiteľov, kde žiaci odovzdali učiteľom kvet a malý darček a Peter Rákai predniesol slávnostný 

príhovor. 

V mesiaci jún sa uskutočnila voľba do funkcie predsedu ŽŠR, ktorou sa stala Katarína Vesterová z II.A. 

Naplánovaný bol aj športový deň na záverečné dni školského roka, ale ten sa pre iný program školy 

nerealizoval. 

Dostali sme informačné letáky z inštitúcií, ktoré usporadúvali rôzne súťaže v tanci alebo v iných 

aktivitách, o tieto akcie ale žiaci neprejavili záujem, nakoľko sa to konalo v popoludňajších hodinách. 

Okrem týchto akcií sa žiaci aktívne zapájali do aktivít mestského parlamentu a CVČ. 

Vypracovala: Kováčová 

 

 

 

 

 


