Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Celoročný plán žiackej školskej rady
Školský rok 2016/2017

SEPTEMBER - OKTÓBER









Privítanie nových i minuloročných členov žiackej školskej rady (ďalej len ŽŠR)
Prerokovanie štatútu, povinnosti žiackej školskej rady, zloženie sľubu členov, voľba
predsedu, podpredsedu tajomníka a pokladníka ŽŠR
Informácie o činnosti zástupcov jednotlivých tried, právach a povinnostiach žiakov
Úprava a estetizácia školského prostredia – zabezpečenie sústavnej starostlivosti
každej triedy
Zber papiera /miesto, dozor/, vyhodnotenie zberu
Športové, kultúrne, spoločenské podujatia
Pripomienky a návrhy žiakov

NOVEMBER - DECEMBER










Kontrola plnenia úloh
Rozdelenie úloh pri príležitosti sv. Mikuláša
Vianočný program – príprava programu a príspevkov do projektov školy
Určenie rolí a úloh na programe sv. Mikuláša
Zabezpečenie kostýmov, príprava darčekov
Vianočný program – príprava programu a príspevkov do projektov školy
Pripomienky a návrhy žiakov do projektov školy – vystúpenie
Vianočná výzdoba tried a školy
Športové, kultúrne a spoločenské podujatia

JANUÁR - FEBRUÁR






Kontrola plnenia úloh
Vyhodnotenie uskutočnených podujatí
Príprava športovo-pohybových podujatí
Zabezpečenie úpravy školského prostredia, poriadku v jednotlivých triedach
a hygienických zariadeniach
Súťaž v stavaní snehuliakov







Príprava Valentínskej diskotéky, Akadémia školy pri príležitosti 50. výročia založenia
školy, Venček deviatakov – príprava programu, organizačné záležitosti
Vyhlásenie súťaže o najoriginálnejšiu karnevalovú masku
Podnety, návrhy riešení, preventívne aktivity v boji proti šikane na škole a agresivite
žiakov
Účasť na súťažiach – športové, kultúrne, spoločenské podujatia
Pripomienky a návrhy žiakov

MAREC - APRÍL










Vyhodnotenie plnenia úloh a vyhodnotenie podujatí
Kniha je môj kamarát – aktivity na podporu záujmu o čítanie s cieľom zapojiť čo
najviac žiakov
Vrámci týždňa slovenských knižníc uskutočnenie výchovno-vzdelávacích aktivít
o školskej knižnici, prezentácia knižných noviniek
Medzinárodný deň učiteľov – rozhlasová relácia, príprava darčekov, podpora
spolupráce rodičov so školou
Športové, kultúrne, spoločenské podujatia – Akadémia školy, Venček
Pripomienky a návrhy žiakov
Príprava na „Deň Zeme“ – úprava prostredia školy a tried, návrhy projektov, aktivít
Návšteva divadelného predstavenia
Skrášľovanie tried, estetizácia spoločných školských priestorov

MÁJ – JÚN








Kontrola plnenia úloh
Vyhodnotenie celoročnej činnosti Žiackej školskej rady
Pomoc pri realizácii Medzinárodného dňa detí a Pyžamovej párty ŠKD
Príprava darčekov pre odchádzajúcich deviatakov, poďakovanie členom ŽŠR
zastupujúcim deviate ročníky, rozlúčka
Školská športová olympiáda
Záverečné posedenie
Vyhotovenie záverečnej správy

Vypracovala: Mgr. Miroslava Patai
Schválené členmi ŽŠR dňa 27. 9. 2016 na zasadnutí ŽŠR

