
Základná škola Belehradská, Belehradská 21, 040 13 Košice 

Zápisnica zo zasadnutia žiackeho parlamentu 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia 

1. Motivačný príhovor 

2. Zhodnotenie činnosti 

3. Schránka dôvery 

4. Súťaž o pohár riaditeľky 

5. Najbližšie akcie 

Deň komplimentov 24.1.2020 

Medzinárodný deň bez internetu 29.1.2020 

Valentínska pošta 14.2.2020 

6. Rôzne 

Ďalšie stretnutie... 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Pani riaditeľka Mgr. Mária Horváthová sa prítomným poďakovala za prácu a účel 

v minulom roku, a popriala šťastie a všetko dobré aj do toho nového. Všetkých 

motivovala k tomu, aby zapájali aj svoje a iné triedy do súťaží, lebo nie všetky sa 

zapájajú.  

2. Zhodnotili sme si činnosti v minulom roku. Napr. Vianočná pošta – do budúcna je 

potrebné  urobiť väčšiu škatuľu. Táto škatuľa sa použije aj tento rok na Valentínsku 

poštu. Budú sa tam dávať pozdravy a odkazy, ktoré potom dvaja členovia ŽP 

porozdávajú. Neskôr sme rozobrali pár názorov na Vianočnú výzdobu. Nie všetky p. 

uč. sa chcú zapojiť do tejto súťaže. 

3. Prezreli sme si návrhy, ktoré boli v schránke dôvery. Dohodli sme sa na tom, ktoré sa 

budú realizovať, a ktoré nie.  

4. Určili sa body, ktoré sa budú udeľovať pre každú triedu za jednotlivé aktivity (čistota 

triedy, nástenky, triedenie odpadu,...). Trieda s najvyšším počtom bodov získa putovný 

pohár pani riaditeľky.  



5. V utorok 21.2.2020 sa bude konať akcia deň Komplimentov. V súvislosti s tým sa 

dohodlo, ako by sa mali žiaci počas tohto dňa prezentovať správaním a oblečením. 

29.1.2020 sa bude pri príležitosti medzinárodného dňa bez internetu konať akcia aj na 

našej škole. V ten deň, by sme nemali používať internet (okrem používania na 

vyučovaní). Pani riaditeľka nás poprosila, aby sme aj ostatných žiakov školy nabádali, 

aby v ten deň nepoužívali mobilné telefóny.  

Akcia Valentínska pošta sa bude konať 14.2.2020. V rozhlase sa bude vysielať 

Valentínska relácia, taktiež sa bude roznášať valentínska pošta.  

6. Vyskytol sa návrh na púšťanie hudby v školskom rozhlase počas veľkej prestávky. Pre 

žiakov, ktorí by sa v tom čase chceli venovať učeniu alebo relaxovať v tichom prostredí, 

by sa sprístupnila multimediálna učebňa. Podpredseda ŽP navrhol, aby sa v triedach 

vyzbierali zoznamy pesničiek, ktoré sa páčia žiakom (nesmú však byť vulgárne).  

Ďalej sme diskutovali o zapojení dataprojektorov v jednotlivých triedach, takmer všetky 

sú už zapojené a dajú sa využívať. V tomto čase sa renovuje školský bufet a v priebehu 

pár týždňov bude otvorený.  

Padol návrh aj na zmenu komunikácie. Členovia ŽP zhodnotili, že komunikácia cez 

Edupage nefunguje a navrhli, aby sme medzi sebou komunikovali cez Messenger.  

 

 

 

V Košiciach, 14.1.2020 

Pripravila: Ema Macková 

Schválila: Mgr. Tünde Tizslaviczová 

 

 

 

 

 


