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Praktický čin 

Názov praktického činu: 

Budovanie rokovacej miestnosti pre Žiacku školskú radu v ZŠ 
a MŠ J. A. Komenského v Bratislave 

Časové trvanie:  27 hodín 

Počet účastníkov:  24 detí vo veku od 9 do 15 rokov, 4 dospelí 

 
1. Aké zručnosti sme u detí  cielene rozvíjali? 

Spolupráca, práca v tíme, zodpovednosť za zverenú úlohu, rozvoj komunikačných a prezentačných 
zručnosti,  plánovanie a tvorba rozpočtu, zdravý rozum.  

Žiacka školská rada/ŽŠR je zložená zo zástupcov rôznych ročníkov. Základy spolupráce sme vytvorili 
pri spoločných aktivitách: služby pri zberoch papiera, služby pri dobrovoľných charitatívnych 
zbierkach, kedy sa členovia ŽŠR vzájomne spoznávali. Najviac však k spoznaniu sa a spolupráci prispeli 
aktivity na zasadnutiach ŽŠR a na  tréningu komunikačných  a prezentačných zručností. 

Spolupráca: 

- vzájomné aktívne počúvanie sa, 

- neodsudzovanie žiadneho nápadu, 

- rozdelenie  úloh pri  plnení zadania, 

- vyjednávanie, spoločné rozhodovanie, 

- vzájomné povzbudzovanie  a oceňovanie sa.  

Zodpovednosť: 

-  tvorba a odovzdanie dôležitého podporného materiálu počas Dňa otvorených dverí, 

- hľadanie cenových ponúk na internete, podkladov pre spracovanie rozpočtu, 

- zastupovanie školy počas zasadnutí Regionálneho žiackeho parlamentu, 

- včasné vypracovania zápisov zo stretnutí ŽŠR. 

Komunikačné a prezentačné zručnosti: 

- vytvoriť informačný list o aktivitách školy, 

- otvorene, odvážne, jasne prezentovať informácie o aktivitách školy pre návštevníkov Dňa 
otvorených dverí v škole a pri zápise prvákov, 

- komunikovať s návštevníkmi Dňa otvorených dverí v škole a pri zápise prvákov. 
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Plánovanie a tvorba rozpočtu: 

- spracovanie návrhu vybavenia miestnosti, 

- odhady cien vybavenia miestnosti, 

- spracovanie prvého návrhu rozpočtu, 

- vytvorenie zoznamu možných príjmov  - zoznam ako si pomôcť, 

- výber priorít zariadenia vzhľadom na výšku získaných zdrojov, 

- úprava rozpočtu vzhľadom na získané príjmy - spracovanie druhého návrhu rozpočtu. 

Zdravý rozum: 

- realistické odhad cien v rozpočte  vybavenia miestnosti, 

- realistické plánovanie získavania zdrojov, 

- odhady časovej náročnosti práce pri  budovaní miestnosti pre ŽŠR, 

- zvažovanie rizík, nebezpečnosti prác pri budovaní miestnosti ŽŠR pred jej začiatkom. 

 
2. Ako sme praktický čin realizovali?  

Aktivity praktického činu boli rozvrhnuté po mesiacoch. 

 Apríl: Stretnutia ŽŠR  boli zamerané na zbieranie nápadov na budovanie miestnosti a dohody 
o aktivitách praktického činu. Na zasadnutiach sme rozoberali,  ako si môžeme pomôcť pri vytváraní 
našich priestorov. Spísali sme, čo potrebujeme nakúpiť do miestnosti a ako môžu žiaci sami prispieť k 
získaniu finančných prostriedkov. Nasledovalo rozdelenie do skupín a tvorba rozpočtu, cenových  
ponúk. Meranie miestnosti, odhady cien, dohodovanie sa a hľadanie konsenzu pri niektorých 
návrhoch. Spolupracovali sme s pani učiteľkou matematiky. 

Na získavanie zdrojov sme uskutočnili – jarný zber papiera, rozdelenie služieb pri jeho organizácii. 
Školník bol oslovený kvôli zberu papiera a pomoci pri montáži niektorých pomôcok do miestnosti. 
Následne  prebiehalo spoločné hľadanie v budove školy, čo môžeme  pri zariadení miestnosti využiť 
z našich zdrojov.  

Pri zostavovaní rozpočtu si žiaci uvedomovali hodnotu  vecí, stanovili si poradie, čo môžu zakúpiť 
hneď. Overovali si u počítačového technika, či je v škole voľný počítač do miestnosti – aj  tu ukázali 
zručnosti v komunikácii. 

Rodičia sa  do projektu zapojili hlavne pri zbere papiera. 

 Máj: Pre členov ŽŠR sme počas trvania praktického činu zorganizovali  a tematicky pripravili, v 
spolupráci s CPPPaP Bratislava III. tréning - Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností. Do 
príprav tréningu boli zapojení aj žiaci  - vytvorili malé skupinky na nákup občerstvenia a pomôcok na 
tréning.  

Na tréningu sme sa zamerali na rozvoj spolupráce, aktívne počúvanie, dávanie spätnej väzby 
a prezentačné zručnosti. Žiaci v skupinách si pripravovali  vstupy na Dni otvorených dní pre rodičov 
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počas zápisu do prvého ročníka. Následne prezentovali svoje scénky, vstupy pred  ostatnými 
počúvajúcimi členmi. Tí im dávali spätnú väzbu,  najprv oceňovali to, čo sa im páčilo a potom 
pomenovali to, čo by sa ešte dalo použiť a na čo si dať pozor.  

V skupinách tiež žiaci  tvorili zoznam  plusov  a mínusov práce v ŽŠR.  Vzájomne aktívne počúvali a 
oceňovali prezentovanie iných skupín. Medzi pozitíva uviedli  možnosť učiť sa aj niečo iné ako na 
hodinách. Medzi negatíva uviedli vo všetkých skupinách nedocenenie ich práce zo strany niektorých 
pedagógov v škole.  

Aj na následných  stretnutiach ŽŠR sme sa venovali nácviku rôznych foriem oceňovania a dávaniu 
spätnej väzby, sebareflexii – vyjadrovanie sa  k svojej práci. Dbali sme na pozitívnu formuláciu 
vyjadrení – oceňujem tvoju trpezlivosť, oceňujem tvoje pekné slovné spojenia vo vyjadrovaní, 
oceňujem tvoju spontánnosť. 

Pri záverečnom hodnotení tréningu zručností nebol problém pre účastníkov vyjadriť svoje pocity a 
názory . Oceňovali možnosť, že sa na niečom takom mohli zúčastniť. Oceňovali možnosť počúvať 
skúsenosti starších členov v ŽŠR, poučiť sa. Radi by niečo podobné zažili aj inokedy.  

Uskutočnili sme aj upratovaciu brigáda v miestnosti  žiackeho parlamentu.  

Jún: Realizácia niektorých úprav v miestnosti – nákupy, vešanie závesov a montáž korkových 
násteniek.  

Pri vyúčtovaní projektu  si žiaci uvedomili, že museli zľaviť zo svojich prvotných požiadaviek a pri 
zdokonaľovaní miestnosti bude treba ešte pokračovať.  

Pozitívum  tejto fázy bolo učenie sa od iných, prežívanie radosti z vykonanej práce, uvedomenie si 
vlastného prispenia k riešeniu problémov.  

September: pomoc rodičov pri nátere stolov. Začalo sa využívanie priestorov miestnosti na prácu ŽŠR 
– prípravu podujatí, spracovanie materiálov, spísanie potrebných pomôcok, vylepšení prostredia ŽSR.  

Uskutočnilo so tiež prvé slávnostné zasadnutie ŽŠR a vyhodnotenie praktického činu.  
 

3. Ako sa do prípravy a realizácie zapojili deti? 

Členovia žiackej školskej rady boli celé obdobie súčasťou realizácie projektu. Iniciatívni boli pri tvorbe 
rozpočtu, realizácii zmien v miestnosti,  upratovaní priestorov,  zadeľovaní sa na služby pri  zbere, pri 
nákupoch vybavenia, pri niektorých drobných prácach v úprave miestnosti, pri tvorbe násteniek, pri 
vyhodnocovaní praktického činu.   

Niektoré práce z bezpečnostných dôvodov vykonávali dospelí – montáže závesov, násteniek, líšt, 
náter stolov. Iné vykonávali pod dozorom dospelých: služby pri zbere,  premiestňovanie stolov za 
prítomnosti školníka. 
 

4. Ako sme zhodnotili realizáciu praktického činu?  

Metódy hodnotenia: rozhovory s deťmi, spätná väzba - ústna a písomná, pozorovanie správania detí 
pri aktivitách ŽŠR. 

Základy zodpovednosti si členovia ŽŠR budovali na tréningu zručností a následne sa zodpovednosť 
prejavovala  pri plnení zverených úloh. Nie každý člen dokázal zverenú úlohu odovzdať načas a bez 
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pripomínania. Niektorí sa dobrovoľne podujali napr. spísať zápis  

zo zasadania, ale po jednom – dvoch zápisoch stratili vnútornú motiváciu.  

Celkovo zodpovednejšie začali plniť zverené úlohy – rozpisy služieb, dodržiavanie rozpisov, termínov 
a dohôd. Niektorí zase ochotnejšie plnili úlohy typu: práce okolo zberu, merania  priestorov v 
miestnosti ŽŠR, pomoc pri premiestňovaní stolov, umiestňovanie násteniek – zväčša činnosti 
technického charakteru.  

Samostatne tvorili nástenky, dokumentáciu o aktivitách ŽŠR, iniciatívne tvorili plán činnosti – 
programové a organizačné zabezpečenie jednotlivých aktivít. Spoločne vytvorili aktivity na jesennú 
charitatívnu akciu Deň nezábudiek.  

 
Spolupráca  sa prejavila v zostavovaní  informačných textov na Deň otvorených dverí pre služby 
členov ŽŠR -  pri vítaní, usmerňovaní a sprevádzaní hostí v škole. Pri formulovaní materiálov 
v skupinkách sa snažil každý prispieť podľa svojich možností a jeden druhého podporovali pri tvorbe 
textu. Výsledkom sú vhodné „textíky“  použiteľné pre každého člena  služby počas Dňa otvorených 
dverí. 

Zaznamenali sme zmeny vo vzťahoch medzi členmi ŽŠR a v ich postojoch na základe lepšieho 
vzájomného poznania sa.  

Celkovo sme pozorovali zlepšenie komunikácie členov ŽŠR, rešpektovanie názorov iných:   

- „neskákanie do  reči iným“, hlavne dospelým,  

- zvýšenie trpezlivosti pri počúvaní iných názorov,   

- prezentovanie svojich názorov kultivovanou formou. 

Zlepšila sa ich komunikácia s učiteľmi – vzájomné prejavovanie úcty. 

Pozorovali sme využívanie zdravého rozumu pri riešení problémov:  

Prinášanie nápadov, zvažovanie  ich výhod, rizík, hľadanie uskutočniteľných postupov a možností ich 
realizácie – aktivity na Dni nezábudiek, dohody na termínoch stretnutí ŽŠR, vyhodnotenie aktivít, 
realizácia nákupov, realizácia možných inštalácií.  

Iniciatíva  pri práci v ŽŠR sa prejavila vždy keď vznikli viaceré námety na zlepšenia organizácie aktivít 
ŽŠR – zlepšenie organizácie zberu, zlepšenie obsahu násteniek.  

Počas praktického činu sa vytvorila atmosféra dôvery. Deti bez obáv, že budú hodnotené, kritizované 
za ich vyjadrenie, iniciatívne prinášajú námety do práce ŽŠR,  prijímajú spätnú väzbu od iných. 

  

Spracovala: Mária Dolnáková, ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava 

Upravila: Tatiana Piovarčiová 

 

Praktický čin sa realizoval v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska Building and understanding 
skills for independent life) and newly emerging needs, v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej - 
Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, podporený Citi. 
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Prílohy:  

1. Fotodokumentácia aktivít praktického činu 

2. Spätná väzba členov ŽŠR  

3. Texty o aktivitách školy vytvorené  členmi ŽŠR  

 
Spojenie zberu papiera s charitatívnou zbierkou Deň nezábudiek.  
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Brigáda pri  hľadaní riešení pre novú pracovno-rokovaciu miestnosť ŽŠR. 

 
 
 
 

 
Tréning životných zručností členov ŽŠR - stavanie Mostu spolupráce. 
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Plusy a mínusy práce „parlamenťáka“.  

 
Príloha č. 2. Spätná väzba členov ŽŠR  
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Spätná väzba po skončení tréningu.  
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Príloha č.3: 

Práce členov ŽŠR - príprava na sprevádzanie počas Dňa otvorených dverí v škole.  

 
 

Spoločenská miestnosť 
 

Dobrý deň, dovoľte, aby sme sa Vám predstavili, sme členovia žiackej školskej rady  
a dnes Vás budeme sprevádzať po našej škole. Ako prvú navštívime spoločenskú 

miestnosť, ktorá sa nachádza na prvom poschodí naľavo. Spoločenská miestnosť bola 
vynovená za účelom spoločenských stretnutí, rôznych akcií, stretnutí žiackej školskej 
rady, školení našich učiteľov,  vyučovania predmetov ako je napríklad etická výchova, 

náboženská výchova alebo iné zasadnutia. Ako sami môžete vidieť, je tu široké 
priestranstvo pre viacej ľudí, príjemné spestrenie farbami,  sú tu vyvesené pravidlá 

zručnosti, rôzne elektronické vybavenie a taktiež nové tabule, ktoré nám pomáhajú pri 
práci a komunikácií s ľuďmi alebo so žiakmi. Z vlastnej skúsenosti Vám môžem povedať, 
že táto miestnosť je najviac využívaná z priestorov školy, nakoľko tu je vždy príjemná 

atmosféra, pri ktorej sa dobre pracuje. 
 Ďakujem za pozornosť a ak by ste nemali iné  otázky, môžeme sa presunúť do ďalšej 
miestnosti. 

Miška Polakovičová 
 
 
 
 

Zápis prvákov 

Každý rok sa v našej škole koná zápis budúcich prvákov. Na zasadnutí školského parlamentu si jeho 
členovia zadelia úlohy a rozdelia sa na dve skupiny. Jedna skupina víta rodičov s deťmi vo vestibule 
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školy, rozdáva informačné letáky o našej škole a pomáha rodičom nájsť triedu, kde sa bude konať 
zápis ich detí. Druhá skupina má oblečené rozprávkové kostýmy a venuje sa deťom v triede, pokiaľ 
sa rodičia rozprávajú s učiteľom. Každé dieťa si vyberie pásik vystrihnutý z farebného papiera 
a napíše tam svoje meno. Potom pásik zlepí do kruhu, ktorý pripojí na reťaz z farebných papierov 
s menami ostatných detí. Takto vznikne dlhá papierová ozdoba s menami všetkých našich budúcich 
prvákov. Deti si môžu vyrobiť rôzne maličkosti, ktoré si po zápise vezmú so sebou domov. Keď rodič 
poskytne učiteľovi všetky potrebné informácie, zavolá si na priateľský rozhovor aj budúceho 
prváčika. Po vykonaní všetkých úkonov, ktoré patria k zápisu, si deti môžu vybrať výrobok, ktorý 
vyrobili starší žiaci našej školy. 

Máme veľkú radosť, keď sa naša práca páči rodičom aj deťom a sme radi, že takýmto spôsobom 
môžeme pomôcť ku krajšiemu zápisu prvákov. 

Zuzka Vančová 

 


