
 

 
Organiza čné pokyny  

Školenie študentov zo žiackych školských rád stredn ých škôl  zo Žilinského kraja. 
 Región: Turiec a Horné Považie II. 

 
Organizátor:   Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) 
Termíny školenia: 12. - 14.novembra 2012    
Miesto školenia:  Škola v prírode, Terchová  
Cieľ školenia:  Pomoc študentom stredných škôl v úspešnom rozvoji existujúcich žiackych školských rád resp. pri 
zakladaní. Podpora zvýšenia ich participácie na živote školy a obce. 
Program školenia  : tvorí samostatnú prílohu 
Účastníci školenia:      -      predsedovia a členovia žiackych školských rád, (odporúčame, aby sa zúčastnili tí 

študenti, ktorí ešte také školenie neabsolvovali a majú   
                                                perspektívu aktívne pracovať v ŽŠR na škole)  

- študenti SŠ, ktorí môžu byť iniciátormi založenia ŽŠR, tam kde zatiaľ nevznikla 
Počet účastníkov za školu : 2 - 3 študenti (tretiu navrhovanú osobu potvrdíme po prihlásení, podľa celkového počtu 
prihlásených). Max. počet účastníkov: 35 študentov. 
Pedagogický dozor:  Počas celého pobytu na školení je zabezpečený pedagogický dozor zo strany organizátora. Od 
miesta nástupu do autobusu a výstupu z autobusu organizátor preberá zodpovednosť za študentov. 
Doprava:  Organizátor zabezpečuje dopravu autobusom z miesta sídla školy do Školy v prírode v Terchovej a naspäť 
(odchod z Terchovej-13:30 h). 
Z miesta bydliska na miesto zrazu si dopravu zabezpečuje účastník, u neplnoletých účastníkov doprovod na miesto 
zrazu zabezpečuje vysielajúca škola. 
Autobus bude mať na čelnom skle označenie „Žiacke školské rady“. 
Zraz a prezentácia ú častníkov : 
Na autobus môžu študenti nastúpiť 12.11.2012 na týchto miestach: 
-  Turčianske Teplice, autobusové nástupište(diaľkové aut.),odchod 11:45 h 
-  Mošovce, námestie, odchod 12:00 h 
-  Martin, autobusové nástupište, (oproti nemocnici, smer- ZA), odchod 12:25 h 
-  Vrútky, autobusová stanica, odchod 12:30 h 
-  Žilina, parkovisko pri Bille, 13:05 h 
Strava a ubytovanie:  Ubytovanie a stravu zabezpečuje organizátor počnúc večerou, končiac obedom. 
Finan čné zabezpe čenie:  program finančne zabezpečuje Rada mládeže Žilinského kraja vďaka podpore Ministerstva 
školstva SR. 
Účastnícky príspevok:   
a/ pre členov žiackej školskej rady, ktorá je členom alebo pozorovateľom RMŽK: 12 € na študenta za pobyt* 
b/ pre ostatných: 15 € na študenta za pobyt. 
Účastnícky príspevok pokrýva 33 - 40% nákladov na stravu a ubytovanie. Ostatné náklady hradí Rada mládeže 
Žilinského kraja z programu MŠVVaŠ ADAM 2. 
Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť pri nástupe na školenie. 
Pri nástupe študent odovzdá aj vyjadrenie súhlasu rodiča (je v prílohe). 
Návratka:   Návratku na školenie je potrebné poslať obratom, najneskôr do 05.novembra 2012  na adresu: Rada 
mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01 Žilina,  
faxom: 041/7631925, oskenované e-mailom: zsr@rmzk.sk 
Iné:  Je potrebné, aby si účastníci vzali so sebou prezuvky.  
Prosíme o vyslanie študentov, ktorí dokážu prežiť vzdelávací seminár bez užívania alkoholu. 
Školitelia veria, že so študentmi prežijú pekné chvíle (bez alkoholu), ktoré obohatia obe strany. 
Kontakt: 
Darina Čierniková, ciernikova@rmzk.sk 0908965002 ,fax 041/7631925 
* Členmi a pozorovateľmi RMŽK sú žiacke školské rady pri týchto školách:
Gymnázium Antona Bernoláka,  Námestovo 

 Gymnázium sv. Františka z Asissi, Žilina 

Gymnázium Tvrdošín 

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 

Gymnázium, Liptovský Hrádok 

Gymnázium, Turzovka 

Gymnázium, Veľká okružná 22,  Žilina 

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 

Obchodná akadémia Ružomberok 

Obchodná akadémia, Žilina 
Obchodná akadémia, Dolný Kubín 

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca 

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 

Spojená škola  Slanická osada, Námestovo 

Spojená škola, Medvedzie I. Tvrdošín 

Spojená škola- Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice 

Spojená škola Nižná 

Stredná odborná škola dopravná, Martin - Priekopa 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok 

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín 

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš 

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina 

Súkromné gymnázium,  Oravská cesta , Žilina 
Súkromná stredná odborná škola EDUCO a Súkromná stredná 
odborná škola podnikania EDUCO , Slanická Osada 

Stredná odborná škola zdravotnícka Liptovský Mikuláš 



 

 


