
Základná škola Belehradská, Belehradská 21, 040 13 Košice 

Zápisnica zo zasadnutia žiackeho parlamentu 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia 

1. Úvod a slávnostné privítanie členov  

2. Štatút žiackeho parlamentu 

3. Plán pripravovaných akcií v školskom roku 2019/2020 

4. Parlamentný sľub 

5. Príprava akcie - Medzinárodný deň tolerancie  

6. Diskusia a prednesenie návrhov 

7. Záver 

Priebeh zasadnutia: 

1. Riaditeľka školy, Mgr. Mária Horváthová otvorila zasadnutie parlamentu svojím 

príhovorom, v ktorom vyslovila vďaku za účasť všetkým prítomným. Ďalej sa pani 

riaditeľka prihovorila slovami, ktorými vyjadrila očakávanie, že pôsobenie parlamentu 

bude evidentné nielen v škole ako celku, ale aj v jednotlivých triedach, vo vzťahoch 

medzi spolužiakmi. Vyjadrila tiež ochotu podporovať návrhy z pôdy parlamentu, ktoré 

budú na prospech školy. 

2. Štatút žiackeho parlamentu predstavil asistent učiteľa, Mgr. Tomáš Michalík, ktorý 

oboznámil žiakov s náplňou ich práce, s poslaním a organizáciou činnosti žiackeho 

parlamentu. Následne žiacky parlament schválil jednohlasne jeho znenie. Nikto nebol 

proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal. 

3. Plán pripravovaných akcií, ktoré sa budú realizovať v priebehu školského roka 

2019/2020, ale najmä v mesiaci november predniesla školská psychologička Mgr. 

Tünde Tizslaviczová: 

 Predstavenie Schránky dôvery a Hliadky čistoty 

 Voľba výboru ŽP  

 Zahájenie triedenia odpadu 

 Medzinárodný deň tolerancie - „Všetci v bielom“ (16.11.)  

 Európsky týždeň boja proti drogám (19.11. – 23.11.) 

*rozhlasová relácia 



*„Zober loptu, nie drogu“ - športové aktivity 

* Najlepší literárny alebo výtvarný príspevok na danú tematiku v rámci ročníkov 

4. Následne pani riaditeľka vyzvala členov žiackeho parlamentu na zloženie sľubu. 

Členovia jednohlasne čítali text sľubu, ktorý bol prostredníctvom dataprojektoru 

premietnutý na tabuľu.  

5. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa tolerancie, ktorý sa oslavuje 

16.11.2019 vymýšlali členovia parlamentu program a rozdelili si medzi sebou úlohy: 

 rozhlasové okienko –   Kristián Bačo - 7.A, Tobias Bekeč - 6.A, Tomáš   

Máte - 4.D,  Tamara Michalková - 5.B, Dominika  

Hurtová - 5.B, Harakaľová Nina - 4.C         

6. V diskusii  členovia parlamentu medzi sebou disktutovali a vyjadrili sa k jednotlivým 

návrhom svojich spolužiakov. Žiaci navrhli, aby v pripravovanom bufete od nového 

roka 2020 boli aj zdravé potraviny a pestrejší výber. Žiakom bola udelená úloha 

porozmýšľať nad kritériami hodnotenia súťaže o pohár riaditeľky. Taktiež žiaci majú 

porozmýšľať nad návrhmi na predsedu, podpredsedu a členov výboru žiackeho 

parlamentu. 

7. Na záver sa pani riaditeľka poďakovala všetkým členom žiackeho parlamentu  za 

aktívnu účasť, konštruktívne pripomienky a stretnutie ukončila.  

 

V Košiciach, 8.11.2019 

Pripravila: Mgr. Tünde Tizslaviczová 

Schválil: Mgr. Tomáš Michalík 

 

 

 


