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Predstavujeme akreditovaný vzdelávací program 

Refresh - školenie koordinátorov ŽŠR 
určený pre pracovníkov s mládežou  

koordinátorov ŽŠR základných a stredných škôl 
 

Charakteristika vzdelávania: 

Školenie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád na základných a 

stredných škôl a prostredníctvom nich rozvoj, zlepšenie a zefektívnenie činnosti žiackych školských 

rád na školách. Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov základnej a 

strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je významným 

nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách, a koordinátor ŽŠR je dôležitý z hľadiska 

podpory a stabilizácie udržania kvality a dodržania všetkých náležitostí vychádzajúcich zo Zákona 

č. 177/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26, ktorý pojednáva o žiackych školských 

radách na základných a stredných školách. 
 

Profil absolventa – účastník vzdelávania získa: 

•osvojenie zručností pre manažment, organizovanie a samotné vedenie ŽŠR na vlastnej strednej škole 

alebo základnej škole (projektový manažment, plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné 

zručnosti, schopnosť motivovať ostatných k spolupráci, základné komunikačné zručnosti) 

•vyškolenie v teórii zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie, 

spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy, pedagogickým zborom, rodičmi aj so študentmi) 

•vyškolenie v zmysle zamerania sa na kompetencie koordinátora ŽŠR pre lepší rozvoj konkrétnej ŽŠR 

na škole (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov 

dobrej praxe, motivácia do práce koordinátora) 

•získanie databázy teórie ako i neformálnych spôsobov pôsobenia a osvojenia si vyššie spomínaných 

zručností a vedomostí (prostredníctvom hier, zážitkových aktivít) 

•nadviazanie nových kontaktov na koordinátorov ŽŠR ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie 

pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, 

finančné zabezpečenie a pod.) 
 

Absolvent vzdelávania koordinátorov ŽŠR si rozvinie tieto kompetencie: 

1. vzdelávanie 

• projektový manažment 

• vyškolenie v teórii zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie, 

spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy, s učiteľmi, so študentami...) 

2. participácia 

• teória participácie a teória zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie) 

3. práca s mládežou 

• organizovanie a koordinácia činnosti ŽŠR na vlastnej škole 

• schopnosť motivovať študentov k spolupráci na aktivitách ŽŠR 

• rozvoj komunikačných zručností koordinátora ŽŠR a prostredníctvom jeho osoby u členov ŽŠR 

• plánovanie činnosti s členmi ŽŠR 

• propagačné a prezentačné zručnosti koordinátorov a členov ŽŠR 

• rozvoj kompetencií koordinátora ŽŠR ako pracovníka s mládežou pre rozvoj konkrétnej ŽŠR na škole 

(poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej 
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praxe, motivácia v práci koordinátora) 

• získanie databázy teórie ako i neformálnych spôsobov pôsobenia a osvojenia si vyššie spomínaných 

zručností a vedomostí (prostredníctvom hier, zážitkových aktivít) 

• nadviazanie nových kontaktov ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej 

práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie ap.) 
 

Program vzdelávania: 

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej 

časovej dotácii 38 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzi fázou určenou 

pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 8 hodín 

záverečná fáza prezenčne. 

I. časť - bude realizovaná formou neformálneho zážitkového vzdelávania rozdeleného na 

jednotlivé vzdelávacie témy:  

• Teória participácie  

• Zloženie, štruktúra, legislatíva ŽŠR  

• Kompetencie koordinátora ŽŠR  

• Situácia ŽŠR, možné prekážky rozvoja  

• Výhody existencie ŽŠR, príprava na akčný plán  

• Reflexia a hodnotenie nastavenia/úpravy akčného plánu rozvoja ŽŠR  

• Plán rozvoja ŽŠR v budúcnosti 

• Plán rozvoja kompetencií koordinátora ŽŠR v budúcnosti  

• Ukončenie školenia  
 

II. časť – bude venovaná praxi, účastníkov čaká praktické overenie získaných vedomostí, zručností a 

postojov v danej téme s cieľom upevňiť a získať ďalšie skúsenosti vyplývajúce priamo z praxe 

a terénnej práce.  

III. časť – bude zameraná na evalváciu, venovať sa budeme reflexii z celého vzdelávania, prioritne z 

realizácie praktickej časti, získaných osobných kompetencií.  

• Záverečná evalvácia - prezentácie, analýzy a reflexie akčných plánov;   

• Záverečná evalvácia - prezentačné zručnosti a nástroje spätnej väzby;  
 

Pripomenutie: 

Ubytovanie, strava ako aj celé školenie je financované zo štátneho rozpočtu, okrem cestovného, 

ktoré sa účastníkom vzdelávania neuhrádza. Prosíme Vás, aby ste k svojej účasti na vzdelávaní 

pristupovali veľmi zodpovedne a v prípade, že sa vzdelávania nebudete môcť zúčastniť 

z objektívnych príčin, svoju neúčasť oznámili s dostatočným predstihom.  
 

Vzdelávanie organizačne a logisticky zabezpečuje vždy regionálny koordinátor podľa toho, 

v ktorom kraji sa vzdelávanie realizuje. 

 

 

Vzdelávaním vás budú viesť akreditované lektorky a lektori neformálneho vzdelávania. 


