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Program podpory práce 
žiackych školských rád 
na stredných školách

• program podporovaný MŠ SR

• program pripravovaný v spolupráci 
s UIPŠ a SPS pri SAV

• program zostavený skupinou expertov
spolupracujúcich s CVČ – RCM v Košiciach
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• prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti  a možnostiach 
pôsobenia žiackych  školských rád

• zdokonaliť sa v ústnom   a písomnom prejave

• zdokonaliť sa vo vedení rozhovoru a diskusie 
v podmienkach žiackych školských rád, dokázať
asertívne presadzovať svoje práva a požiadavky, riešiť
nezhody

• poznať svoje  silné a menej silné stránky 
v komunikácii, osobitne pri ovplyvňovaní ľudí

CIELE PROGRAMU
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OBSAHOVOBSAHOVÉÉ ZAMERANIEZAMERANIE

• komunikácia a komunikačné
• spôsobilosti

• empatia a asertivita
• typológia osobnosti

• tímová práca, riešenie problémov
• tréma a odbúravanie trémy
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• zakladanie žiackych školských rád
• legislatíva - základné dokumenty 

• zloženie žiackej školskej rady, práva    
a povinnosti členov

• činnosť žiackych školských rád

OBSAHOVÉ ZAMERANIE  
(ŠPECIÁLNE)
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ČČO BOLO TREBA ZVLO BOLO TREBA ZVLÁÁDNUDNUŤŤ ??

• nezáujem a nepochopenie 
zo strany vedenia školy 

• študenti školy nevedia, 
čo je žiacka školská rada

• študenti nemajú záujem o dobrovoľnícku 
činnosť v žiackej školskej rade
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„„DEMOKRACIA SI TY !DEMOKRACIA SI TY !““

- je program podpory pre ŽŠR v rámci     Košického 
kraja
- je názov pre komplex aktivít, ktoré CVČ-RCM 

organizuje od septembra 2008 
- je program postavený na zzááujme/nezujme/nezááujmeujme žiakov, 

koordinátorov a škôl
- Projekt: „We are all in this together“ - podporený v rámci programov 

finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva –
ADAM
- Projektu „It´s your choice – use your voice“ medzinárodnej 
spolupráce medzi partnerskými organizáciami Slovenska, Talianska, 
Grécka a Švédska. Projekt bol podporený z grantových prostriedkov 
programu Európskej komisie „Mládež v akcii“. 
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CIELE PROGRAMU

• zistiť úroveň fungovania ŽŠR
• vysvetliť účastníkom, čo všetko sa skrýva pod pojmom participácia 

• vysvetliť účastníkom, prečo sú ŽŠR  
príležitosťou pre mladých ľudí, ako sa učiť demokracii

• motivovať účastníkov k realizácii demokratických 
volieb členov ŽŠR v ich škole

• motivovať účastníkov k vytvoreniu platformy 
pre regionálnu spoluprácu medzi žiackymi školskými radami 
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PARTICIPPARTICIPÁÁCIACIA

DEMOKRACIADEMOKRACIA

OBOBČČIANSTVOIANSTVO
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• Školenia pre zástupcov ŽŠR I.
• Školenia pre zástupcov ŽŠR II.

• Demokracia v praxi  (teambuilding )
• Školenie v komunikácii

• Voľby – ako na to?
• Koučing alebo ako byť dobrým mentorom

• Motivačné stretnutia koordinátorov
• Školenia pre koordinátorov – začiatočníkov
• Školenia pre koordinátorov – nadstavbové

ŠKOLENIA
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KONFERENCIA 
„DEMOKRACIA SI TY!“

•2008 – 1. stretnutie
•OTVORENÉ FÓRUM na výmenu názorov, skúseností a informácií

•Hostia: odborníci, pracovníci s mládežou, ...
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KONFERENCIA 
„DEMOKRACIA SI TY!“
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IDEME ĎALEJ !
MOTIVÁCIA

poslanie ŽŠR na škole
motivácia študentov, aby sa stali členmi ŽŠR 
motivácia vedenia školy
motivácia samotných študentov 
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IDEME ĎALEJ !
MOTIVÁCIA

poslanie ŽŠR na škole
motivácia študentov, aby sa stali členmi ŽŠR 
motivácia vedenia školy
motivácia samotných študentov 

PROFESIONALITA

vedenie demokratického procesu a procedúr
komunikácia
projektový manažment
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IDEME ĎALEJ !
MOTIVÁCIA

poslanie ŽŠR na škole
motivácia študentov, aby sa stali členmi ŽŠR 
motivácia vedenia školy
motivácia samotných študentov 

PROFESIONALITA

vedenie demokratického procesu a procedúr
komunikácia
projektový manažment

SPOLUPRÁCA

spolupráca v rámci rady
spolupráca v rámci regiónu/kraja
medzinárodná spolupráca  
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„„O NO NÁÁS S NAMIS S NAMI““

- je nový program podpory pre ŽŠR
- je názov pre komplex aktivít, ktoré CVČ-RCM 

organizuje od apríla 2013 

- Projekt: „O nás S nami“ - podporený v rámci programov finančnej 
podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva – ADAM
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PODPORAPODPORA

PORADENSTVOPORADENSTVO

SPOLUPRSPOLUPRÁÁCACA



20

ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ


