
Školský parlament 

 

Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov 

jednotlivých tried vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na 

nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. 

            PLÁN ŽIACKEHO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU v šk. roku 2017/18 

           MESIAC                                                  ČINNOSŤ 

SEPTEMBER 

Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu . 

Predstavenie členov školského parlamentu ako zástupcov jednotlivých 

tried. 

Voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu 

Schválenie stanov školského parlamentu. 

Schválenie plánu činnosti školského parlamentu. 

Témy mesiaca : 14.9. Svetový deň prvej pomoci 

                          16.9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy   

                          22.9.  Kampaň BIELA PASTELKA                        

                          26.9. Európsky deň jazykov – účasť na 

Hviezdoslavovom  námestí v Bratislave 

                          29.9. Svetový deň srdca 

                                 Schránka SOS – schránka pomoci 

  

                                 Aj naďalej bude náš žiacky parlament 

spolupracovať s Kolégiom Zelenej školy a podporovať aktivity tohto 

medzinárodného programu, kde je žiacky parlament nápomocný pri 

propagácií a organizácií environmentálne ladených aktivít. 

                                Projekt Recyklohry (zber bateriek, nefunkčnej 

elektroniky a sprievodné súťaže) 

OKTÓBER 

Zasadnutie školského parlamentu.    

Témy mesiaca:  4.10. Svetový  deň úsmevu  

                        10.10. Deň duševného zdravia – rozhlasová relácia 

                        15.10. Svetový deň umývania rúk 

                        16.10. Svetový deň výživy 



                                   Imatrikulácia prvákov  

 

                                   Deň jabĺk – výstava jabĺk a rôznych produktov  

z tohto  ovocia   

                                   Smeti preč – čistota tried a areálu školy  

NOVEMBER 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Témy mesiaca:               Halloween – tešíme sa z masiek  

                           19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 

–            rozhlasová relácia 

                          11.11. Hodina deťom  

                          27.11 - 1.12. Kampaň ČERVENÉ STUŽKY  

                          30.11. Deň počítačovej bezpečnosti 

                                       Zober loptu, nie drogu – športové aktivity v 

rámci  Európskeho týždňa boja proti drogám  

 

                                      Život bez tabaku – rozhlasová relácia 

   

                                      Vianočná výzdoba  

                 

                                      Spolupráca s Kolégiom Zelenej školy 

                                         Zber papiera (súťaž, spolupráca s Ekoway)  

DECEMBER 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Témy  mesiaca: 1.12 Svetový deň boja proti AIDS, zapojenie sa do    

projektu  Červená stužka                             

                            3.12 Medzinárodný deň osôb so zdravotným 

postihnutím 

                                   Vianočná vločka – projekt UNICEF 

                                    Deň ľudských práv  

 

                                   Organizácia Mikuláša v ŠKD- spolupráca so 

Školským klubom detí  

 

                                   Hodina deťom – televízna relácia a možnosť ešte 

raz podporiť deti v núdzi 

 

                                  Školy pre Afriku - zbierka  

 



                                    OLOMÁNIA (triedenie odpadu a tvorivé súťažné 

dopoludnie OLOART) 

                                  Vianočná výzdoba 

                                  Vianočná rozhlasová relácia 

                                  Vianočná pošta 

                                  Vianočná akadémia pre rodičov 

JANUÁR 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Téma mesiaca: 24.1. Medzinárodný deň komplimentov a slušného 

správania 

                                         Súťaž o najkrajšieho snehuliaka triedy  

  

                                        Medzinárodný deň bez internetu – rozhlasová 

relácia  

                                                 Vyhodnotenie súťaží v zberoch vrchnáčikov a 

batérií za prvý polrok  

 

FEBRUÁR 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Téma mesiaca: 4.2. Svetový deň boja proti rakovine – rozhlasová relácia 

                      14.2. Deň Sv. Valentína – valentínska pošta                      

                     19. - 25. 2. Medzinárodný týždeň priateľstva 

                                       Vzťahy v kolektíve, vzťahy v triede  

                                          

                                        Karneval  

                                               

                                       Spolupráca s Kolégiom Zelenej školy 

 

MAREC 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Témy mesiaca:  8.3. MDŽ -  rozhlasová relácia 

                        21.3 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – 

Deň páskovaných tričiek, Svetový deň zdravého spánku  

                       22.3 Svetový deň vody 

                       28.3 Deň učiteľov 

                               Veľkonočná výzdoba  



 

                                Prezentácie pre rodičov v cudzom jazyku 

 

                                          Beseda s Mohammadom Azim Farhadi,  

zakladateľom Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, pochádza  

z Afganistanu, žije na Slovensku 18 rokov.  

                               Zber papiera (súťaž, spolupráca s Ekoway) 

APRÍL 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Témy mesiaca:   7.4.   Svetový deň zdravia – rozhlasová relácia 

                        22.4. Deň Zeme – výtvarná súťaž, spolupráca pri 

organizovaní aktivít Programu Zelená škola 

                                     Deň narcisov - zbierka 

                                     Ako dobre poznáš svoju školu a mesto – kvíz                 

MÁJ 

Zasadnutie školského parlamentu. 

Témy mesiaca:     Deň matiek – matka, nositeľka života – rozhlasová 

relácia, akadémia pre mamičky 

                       10.5. Svetový deň – pohybom ku zdraviu   

                       15.5. Svetový deň rodiny  

                                Deň mlieka 

                                Máj mesiac lásky – rozhlasová relácia  

              

                                 Športové podujatie  

                  

                                 Projekt Unicef - Modrý gombík - zbierka  

  

                                 Beseda s osobnosťou nášho mesta  

JÚN 

Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu - vyhodnotenie 

práce ŽP  

 

Téma mesiaca:  1.6. Medzinárodný deň detí   

                          5.6. Svetový deň životného prostredia                       

                          8.6. Deň najlepších priateľov 

                               Vyhodnotenie súťaží v zberoch vrchnáčikov a batérií 

za druhý polrok šk. roka 2017/18 



                                Rozlúčka s deviatakmi  

  

Uvedený plán činnosti školského parlamentu je orientačný, počas školského roka budeme 

diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri problémoch týkajúcich sa disciplíny, 

ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie 

a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. Podporujeme zdravie našich žiakov a preto sa témy 

mesiacov týkajú aj  zdravia a zdravého životného štýlu. Hlavným cieľom činnosti školského 

parlamentu bude v šk. roku 2017/18  priblížiť žiakom vybrané,  dôležité témy  

prostredníctvom svetových a medzinárodných dní, i naďalej sa budeme zapájať do 

dobročinných projektov ako napr. Hodina deťom a iných organizovaných prostredníctvom 

UNICEF uvedených v pláne, budeme hájiť záujmy žiakov našej školy, podieľať sa na riešení 

problémov žiakov, spolupracovať s vedením školy ako aj s rodičmi, zabezpečovať spoluprácu 

a komunikáciu medzi jednotlivými triedami, šíriť dobré meno školy, rozvíjať a podporovať 

rôzne formy práce so žiakmi a pre žiakov. 

 


