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Plán činnosti školského parlamentu v školskom roku 2022/2023 

 

Mesiac Témy zasadnutí 

september • úvodné stretnutie, oboznámenie sa s plánom činnosti 
školského parlamentu na aktuálny školský rok, schválenie 
plánu 

• voľba výboru, priradenie funkcií 

• oboznámenie zástupcov školského parlamentu s kritériami 
každoročného hodnotenia tried 

• oboznámenie zástupcov školského parlamentu s povinnosťami 
vyplývajúcimi z ich funkcie, objasnenie zákonitostí fungovania 
školského parlamentu 

• pomoc s prípravou akcie pasovania prvákov 

• spísanie návrhov pre vedenie školy zo strany žiakov ZŠ 

• príprava a realizácia akcie ku Dňu jazykov 26.9. (piatok 23.9.) 

• príprava akcie na Medzinárodný deň hudby 

• rôzne 

október • realizácia akcie Medzinárodný deň hudby 1.10. (pondelok 
3.10. - zvonenie podľa výberu žiakov / žiacke hudobné 
vystúpenie vo vestibule cez veľkú prestávku) 

• realizácia akcie pasovania prvákov 

• stretnutie s vedením školy ohľadom požiadaviek 

• rôzne 

november • organizácia Mikulášskej akcie  

• kontrola čistoty a úpravy tried za 1.štvrťrok 

• rôzne 

december • realizácia Mikulášskej akcie 6.12. 

• realizácia vianočnej zbierky krmiva do zvieracieho útulku 

• súťaž o najlepšie vyzdobenú triedu a vianočné tematické 
oblečenie (22.12.)  

• rôzne 

január • vyhodnotenie činnosti školského parlamentu v prvom polroku 

• vyhodnotenie kontroly čistoty a úpravy tried a správania 
žiakov 

• vyhodnotenie polročných výsledkov hodnotenia tried 

• rôzne 

február • realizácia akcie Svetový deň bez mobilov 6.2. (Vymeň mobil za 
....knihu/hru/ceruzky...) 

• príprava a realizácia Valentínskej akcie 14.2. (Valentínska 
pošta, červené / ružové oblečenie, maľovanie srdiečok na tvár) 

• príprava a realizácia Plesu pre žiakov (miesto: školská jedáleň, 
termín: koncom mesiaca) 

• príprava akcie ku Dňu učiteľov 

• rôzne 



marec • realizácia akcie Svetový deň vody 22.3. (všetci žiaci aj učitelia 
prídu do školy oblečení v modrej farbe)  

• realizácia akcie Deň učiteľov 28.3. (žiak po dohode s učiteľom 
odučí hodinu svojho obľúbeného predmetu, trieda napíše milý 
odkaz svojim učiteľom) 

• kontrola čistoty a úpravy tried za 3.štvrťrok 

• rôzne 

apríl • realizácia akcie Deň zábavy 1.4. (pondelok 3.4. - žiaci aj učitelia 
prídu do školy oblečení v komickom oblečení / pyžame, žiaci si 
pre učiteľov pripravia súťaže)  

• realizácia akcie Deň zeme 22.4. (piatok 21.4. - žiaci prídu 
oblečení v zeleno-modrej farbe a s triednymi učiteľmi vyčistia 
okolie školy, vytvoria plagát ku danej tematike) 

• realizácia akcie Deň knihy 23.4. (pondelok 24.4. - beseda 
s autorom / žiaci sa odfotia s ich obľúbenou knihou a potom sa 
za každú triedu spraví koláž z daných fotiek) 

• rôzne  

máj  • príprava a realizácia akcie No backpack day (priniesť si školské 
pomôcky v niečom inom ako v školskej taške) 

• príprava akcie Deň detí  

• rôzne 

jún • realizácia akcie Deň detí 1.6. (súťažné a nesúťažné stanovištia, 
disco pred školou, maľovanie na tvár, balóniky)  

• vyhodnotenie činnosti školského parlamentu v druhom 
polroku  

• vyhodnotenie celoročného hodnotenia tried, odovzdávanie 
diplomov a cien 

• rôzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis fungovania školského parlamentu  

 

Vedenie školského parlamentu a jeho zástupcovia sa stretávajú raz mesačne vo vopred 

dohodnutom čase a miestnosti. 

Každá trieda 4.-9. ročníka si volí 1 zástupcu a 1 náhradníka zástupcu, ktorých úlohou je 

informovať kolektív svojej triedy o dianí na zasadnutiach počas triednických hodín. 

V každom klasifikačnom období (1.štvrťrok, 1.polrok, 3. štvrťrok, 2.polrok) prebieha 

hodnotenie tried. V prvých troch klasifikačných obdobiach obsahuje hodnotenie nasledovné 

zložky : 

• hodnotenie úpravy a čistoty tried 

• hodnotenie správania žiakov 

Na konci školského roka je hodnotiaca správa tvorená súčtom získaných bodov spomínaných 

zložiek + hodnotením prospechu žiakov jednotlivých tried. Počas školského roka má každá 

trieda možnosť získať bonusové body za účasť na akciách školského parlamentu. 

Vedenie školského parlamentu disponuje v každom školskom roku kompletnou 

dokumentáciou (prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí, hodnotiace správy a pod. ) 

Vedenie školského parlamentu vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí pre zástupcov, ktorí sa 

nemohli zasadnutia zúčastniť. Zaisťuje tak informovanosť každej triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súpis povinností zástupcov školského parlamentu  

 

 

Zástupca školského parlamentu je povinný : 

• zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu v určenom čase, pokiaľ sa v daný deň 

vyskytuje v škole. Žiak je oslobodený od účasti v prípade, že ho vyučujúci nepustí 

z vyučovacej hodiny 

• informovať o dianí na zasadnutiach školského parlamentu kolektív svojej triedy počas 

triednických hodín. Vždy musí podávať pravdivé a kompletné informácie podľa 

pokynov vedenia školského parlamentu 

• plniť si povinnosti vyplývajúce zo svojej funkcie 

• byť počas zasadnutia sústredený a aktívne sa zapájať do diania 

• dodržiavať termíny ustanovené vedením školského parlamentu, ktoré sa týkajú 

plánovaných akcií 

• byť objektívny pri hodnotení čistoty a úpravy tried 

 

 

Pokiaľ sa zástupcovia školského parlamentu  v deň jej zasadnutia nevyskytujú v škole, 

sú nahradení v ten deň svojím náhradníkom. 

 

Pokiaľ si neplnia svoje povinnosti, vedenie školského parlamentu si vyhradzuje právo 

požiadať o ich výmenu kedykoľvek v priebehu školského roka. 

 

 

 

Funkcie zástupcov školského parlamentu: 

 

1. predseda školského parlamentu 

2. zástupca predsedu školského parlamentu 

3. tajomník 

4. radoví členovia 

 

 

 

 

 

 

 



Členovia školského parlamentu – školský rok 2022/2023 

 

Trieda Parlamentár Náhradník 

   

4. A Jakub Pečko Laura Nezvalová  

4. B Juraj Šupala Marek Lepulica   

4. C Anna Ďuratná  Jakub Horňák  

4. D Marko Ďanovský  Jakub Roháčik   

5. A Branislav Bojnický Samuel Omerovič 

5. B Dominik Harnádek  Rafael Goffa 

5. C Sofia Farbáková  Marek Finta 

6. A Janka Volnová Corina Špániková  

6. B Peter Ďurmek  Eva Romančíková  

6. C Jakub Labuda Tomáš Sloboda 

6. D Adam Fulop Simona Súkeníková  

7. A Sára Marková  Tamara Keréková 

7. B Linda Rusnáková Andrej Grieger 

7. C Kristína Hajtmanská Peter Páleš 

7. D Adam Štúrik Emma Hoťková 

8. A Martina Halienová  Paulína Nogová 

8. B Mia Mihaliková Jakub Košťál 

8. C Jonáš Štrbák Laura Kožuchová  

9. A Terézia Pavlíková  Richard Ruman 

9. B Nela Šimková  Aneta Kučeríková  

9. C Lea Závatzká  Bianca Jančová  

 

 

predseda: Terézia Pavlíková (9.A) 

podpredseda: Lea Závatzká (9.C) 

tajomník: Jonáš Štrbák (8.C) 

 


