
Plán činností školského parlamentu na ZŠ Dudova v školskom 

roku 2019/2020 

September 

- voľba zástupcov tried do žiackeho parlamentu v jednotlivých triedach (5.-9. ročníka) 

- zvolenie predsedu a podpredsedu 

- oboznámenie členov so štatútom školského parlamentu   

- Biela pastelka (verejná zbierka na pomoc občanom so zrakovým postihnutím) 

Október 

- predloženie návrhov členov žiackeho parlamentu na podujatia a činnosti v šk. roku 

2019/2020 

- Schránka dôvery (návrh, propagácia, umiestnenie)  

- Zbierka pre útulok Sloboda zvierat 

- diskusia na tému: Postavenie starého človeka v spoločnosti (gerontológia) 

- záver 

November 

- Zbierka Hodina deťom 

- SWAP (výmena oblečenia) 

- čistenie okolia školy  

- návrhy na propagáciu Vianočnej pošty 

- riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek 

- diskusia na tému: Tolerancia (16.11. deň tolerancie) 

- záver  

December  

- 1.12. Svetlový deň boja proti AIDS- červené stužky  

- Mikulášsky beh (zorganizovanie) 

- Vianočná pošta (zorganizovanie, rozdelenie úloh) 

- pečenie medovníkov a posedenie v kuchynke pre žiakov žiackeho parlamentu  

- diskusia na tému: Vianočné tradície a zvyky na našej škole 

- záver 

Január 

- deň komplimentov (24.1.)  



- rozDAJ kompliment (rozdávanie komplimentov pri vchode do školy, zorganizovanie, 

rozdelenie úloh) 

- návrhy na propagáciu Valentínskej pošty pre 1. stupeň 

- zhodnotenie činnosti za 1. polrok  

- diskusia na tému: Sú potrebné komplimenty?  

- záver 

Február 

- Valentínska pošta pre 1.stupeň (zorganizovanie, rozdelenie úloh) 

- deň bez mobilu (6.2) 

- urobiť Výzvu cez školský rozhlas na deň bez mobilu 

- diskusia na tému: (Ne)dôležitosť elektronických zariadení 

- záver 

Marec 

- Deň Downovho syndrómu    

- Ponožková výzva (vyhlásenie v školskom rozhlase)    

- Deň učiteľov na ZŠ Dudova (príprava malej pozornosti)   

- doplnenie dostupnej knihovníčky vo vestibule školy (Burza starých kníh)   

- diskusia na tému: Školstvo na Slovensku   

- záver 

Apríl 

- zbierka Deň narcisov 

- jarné čistenie okolia školy 

- diskusia na tému: Veľkonočné zvyky a tradície na našej škole 

- záver 

Máj 

- zbierka pre deti v núdzi a predaj Modrého gombíka 

- deň Matiek- rozhlasová relácia 

- výlet pre žiakov žiackeho parlamentu 

- diskusia na tému: Čo by som zlepšiť v škole, ak by som mohol 

- záver 



Jún 

- zhodnotenie a vyhodnotenie práce žiackeho parlamentu za šk. rok 2019/2020 

- diskusia na tému: Čo sa dá na práci žiackeho parlamentu zlepšiť 

- záver 

 

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2019/2020 je orientačný, počas 

školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní 

problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania 

jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. V 

spojitosti s týmito témami budeme organizovať rôzne akcie, ktoré po úspešnom zorganizovaní 

uvedieme vo vyhodnotení akcií za príslušný mesiac.  

Hlavným cieľom činnosti žiackeho parlamentu bude v školskom roku 2019/2020 priblížiť 

žiakom našej školy vybrané, dôležité témy prostredníctvom svetových a medzinárodných dní. 

 

Vypracovala: Mgr. Júlia Polečová 

koordinátor školského parlamentu 


