PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI HOTELOVEJ AKADÉMII V PREŠOVE
Školský rok: 2020/2021
Koordinátorka: Mgr. Zuzana Bavoľárová
ŽŠR pri Hotelovej akadémii v Prešove zapája členov ŽŠR do školení organizovaných RMPK.
Spolupracuje s výchovnou poradkyňou Mgr. Z. Tomkovou, s vedúcou kultúrneho krúžku Mgr.
S. Kuchárovou a koordinátorkou environmentálnej výchovy Mgr. O. Korbovou.
Plán práce:
September 2020
-

voľba nového predsedu ŽŠR, výber nových členov
príprava materiálu na vydanie školského časopisu
spolupráca s koordinátorom drogovej závislosti, s výchovným poradcom,
s koordinátorkou environmentálnej výchovy a s vedúcou kultúrneho krúžku
aktualizácia webovej stránky ŽŠR
realizácia zbierky Biela pastelka
výber a neskoršie propagovanie ďalších zbierok – Nezábudka, Žltý narcis, Modrý
gombík

Október 2020
-

organizačné zabezpečenie Imatrikulácie 2020 – termín: 11. 11. 2020
pomoc prvákom pri adaptácii na nové školské podmienky
priebežná práca na školskom Instagrame a Facebooku
absolvovanie školení pre členov ŽŠR a koordinátora ŽŠR

November 2020
-

pripomenutie si Dňa študentstva – november 2020
realizácia Imatrikulácie 2020 v priestoroch PKO
beseda a aktivity pri príležitosti Dňa študentov

December 2020
-

akcia Mikuláš v škole
príprava Mikulášskeho večierka pre deti zamestnancov školy – predpokladaný
termín: december 2020
vianočná výzdoba školy

Január 2021
-

zhodnotenie polročnej práce ŽŠR

-

návrhy na prácu v druhom polroku

Február 2021
-

zorganizovanie dobrovoľného darcovstva krvi – Valentínska kvapka krvi – 2/ 2021

Marec 2021
-

marec ako Mesiac knihy – výstava zaujímavých kníh
aktualizácia webovej stránky, školského Instagramu a Facebooku
aktivity ku Dňu učiteľov

Apríl 2021
-

práca podľa aktuálnych potrieb

Máj 2021
-

práca podľa aktuálnych potrieb

Jún 2020
-

Deň detí – príprava nástenky, rozhlasový príspevok
vyhodnotenie práce v školskom roku 2020/2021

Poznámka:
Plán práce ŽŠR sa môže dopĺňať alebo meniť podľa aktuálnych potrieb školy s ohľadom na
mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou. Stretnutie zástupcov tried sa uskutoční každú
prvú stredu v mesiaci, resp. podľa potreby.

Mgr. Zuzana Bavoľárová
Koordinátorka Žiackej školskej rady

