
Příloha č. 4 
Zpráva o činnosti Žákovské rady za školní rok 2017/2018 
 
   Žákovská rada funguje již 20 let. Zvolení zástupci všech tříd druhého stupně a 5. tříd  
prvního stupně se scházejí každou 4. středu v měsíci. Zástupci tříd projednávají v radě 
podněty od svých spolužáků, při řešení problémů rada úzce spolupracuje s vedením školy. 
Tak se podařilo prosadit mnoho dobrých návrhů, vyřešily se i některé problémy vzájemné 
komunikace mezi žáky a učitelským sborem. V letošním školním roce se ŽR podařilo doplnit 
velmi aktivními a iniciativními zástupci, kteří přispěli ke zkvalitnění její činnosti. Operativně 
se ŽR schází i častěji podle potřeby, vždy při zajišťování určité akce. Případná neúčast 
některého z členů je ojedinělá a má vždy závažné důvody.  
Žákovská rada se zavázala:                    
                                  - vylepšovat vzájemnou komunikaci mezi žáky a učitelským  
                                    sborem 

- pomáhat slabším žákům 
                                  - podílet se na vylepšení školního prostředí a jít příkladem pro 
                                    ostatní žáky 

- pokračovat v prevenci proti drogám, šikaně, násilí, rasismu 
- podílet se na spolupráci v rámci environmentálního programu 
- pomáhat při vytváření pozitivní atmosféry ve škole, pozitivního obrazu 
  školy mezi žáky i veřejností 
- aktivně se účastnit školních akcí 

 
Činnost žákovské rady: 
 

Zástupci žákovské rady se podíleli na návrhu témat pro uskutečnění plánu k výzdobě školních 
šaten na celý školní rok. Stali se součástí hodnotící komise výzdoby šaten, která měla pro 
tento rok téma „vodní svět“. V aule při příležitosti Velikonoc byly vystaveny kraslice. 
 
Akce, na kterých se žákovská rada dále podílela:  
 

� Vánoční trhy – probíhaly v areálu školy, nabízely se drobné upomínkové předměty 
vyrobené žáky. 

� Adventní vystoupení na náměstí společně s ostatními školami. Žáci předvedli 
nacvičené pásmo na téma „Živý Betlém“. 

� Adventní vystoupení v rámci vánočních oslav v Křížově vile. Žáci předvedli nacvičené 
pásmo na téma „Živý Betlém“.  

� Adventní vystoupení v kostele Sv. Václava v Radíčevsi. Žáci předvedli nacvičené 
pásmo na téma „Živý Betlém“. 

� Mikulášský projektový den – pro žáky 1. stupně připravili nadílku a ranní přivítání dětí 
do školy.  

� Den otevřených dveří – členové ŽR prováděli zájemce po prostorách školy, odpovídali 
na jejich dotazy a poskytovali jim výklad. 



� Zápis do prvního ročníku – členové ŽR se převlékli do pohádkových kostýmů, vítali 
budoucí prvňáčky a snažili se jim zpříjemnit první den pobytu ve škole. Při odchodu 
jim pak věnovali malý dárek a ozdobné stuhy vázané symbolicky do tvaru jedničky. 

 
� Velikonoční trhy – probíhaly v areálu školy, nabídka výrobků žáků.  
� ŽR ve spolupráci se třídou  6. A a 7.A  připravila akci „Den Země“. Žáci připravili 

ekologické soutěže (vědomostní kvíz, tajenku), třídění odpadů, sázení květin do 
okrasných truhlíků zdobících terasu školy, výrobky z odpadů, Akce byla zakončena 
společnou  fotografií z nadhledu. Převládala barevná trička. 
 

                  Žákovská rada se podílela na přípravě Dětského dne. Už při příchodu do školy byl 
každý   žák přivítán pohádkovou bytostí, aby bylo jasné, že proběhne vyučování trochu jinak. 
Ve třídě pak každý obdržel od vedení školy malý dárek a následoval připravený zábavný 
program. Krásné počasí umožnilo strávit den mimo budovu školy a využít hezké prostředí 
školní zahrady. 

 



 
  

�  Častým tématem schůzek ŽR je šikana, členové aktivně působí ve svých třídách, 
zejména při její prevenci. 

� Žákovská rada  se zabývá ekologickou tematikou a zavázala se, že bude spolupracovat 
se třídami  - třídit odpad na škole a jejím okolí, sbírat elektrospotřebiče a baterie do 
projektu „Recyklohraní.“. Škole se již podařilo získat řadu věcí k vybavení školy. 

� Rozhodnutím Žákovské rady se budou nadále žáci školy podílet na adopci vzácné 
sovy Barky, která jim byla opět jako každoročně představena. Budou tedy nadále 
jejími „adoptivními rodiči“. 

� V průběhu školního roku se podařilo se dosáhnout zlepšení ve třídění odpadů na škole. 
� Žákovská rada se podílela na sbírce „ Sidus“, bylo vybráno 4753, - Kč. 
� Tyto prostředky budou použity na vybavení dětských zdravotnických zařízení: 

Pediatrické kliniky UK, Praha Motol, Dětské kliniky FN Olomouc a pomoc 
individuálním dětských pacientů. 

�  Žákovská rada se podílela  na vyhlášení a  hodnocení  5. ročníku soutěže 
„O nejzajímavější   kraslici“ -  výsledky byly vyhlášeny rozhlasem školy  

� Žákovská rada se rovněž  podílela na hodnocení obrázků v šatnách školy, výsledky 
byly  vyhlášeny rozhlasem školy. 

� Žákovská rada uskutečnila pro tento školní rok tři  vydané časopisy s aktuální 
tematikou  běžného života školy. Byla zpracována závěrečná hodnotící zpráva. 

 
Žákovská rada oceňuje dobrou spolupráci s vedením školy, 
poskytovanou podporu a vstřícnost ke vzneseným námětům.   
 
          
                        Koordinátorka ŽR: Jaroslava Kumstýřová 

 


