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Plán práce Školského parlamentu na školský rok 2018/2019 

 

Školský parlament má nasledovné ciele: 

 bude sa angažovať proti patologickým javom, šikanovaniu a všetkým formám agresivity 

 bude sa riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú práva dieťaťa 

 bude vytvárať nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy 

 bude zvyšovať záujem o aktivity a činnosť v škole 

 

    Základné ustanovenia: 

 Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov tried základnej školy. 

 Do Školského parlamentu deleguje trieda dvoch zástupcov zvolených triednym kolektívom. 

     Organizácia  činnosti  parlamentu: 

 Triedne kolektívy svojich zástupcov (poslancov) delegujú na jeden školský rok. 

 Činnosť Školského parlamentu riadi koordinátor, predseda a podpredseda. 

 Parlament zasadá jeden krát za mesiac v priestoroch Základnej školy, Pionierska 33,Čaňa. 

 Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor, ktorý vedie ich rokovania.  

 Činnosť parlamentu prebieha na základe schváleného plánu na školský rok. 

 

 



Mesiac TÉMA OBSAHOVÁ NÁPLŇ A CIELE POZNÁMKY 

 

 

September 

 

 

 

 

 

 

 

Október 

 

Voľba žiakov do funkcií, 

oboznámenie sa s plánom práce 

 

Recyklácia v triedach 

 

 

Mesiac úcty k starším  

Škola priateľská deťom  - práva 

detí 

Linka detskej istoty a iné dôležité 

tel. čísla 

 

Privítanie členov školského parlamentu, voľba predsedu, 

podpredsedu 

Oboznámenie sa obsahom psychologicko-sociálneho 

výcviku, návrhy členov školského parlamentu 

Preberanie možností recyklácie a zlepšenia prostredia 

v triedach 

 

Program Psychologickośociálného preventivného 

programu v školskom roku 2018/2019 ľudsko-právnej 

problematiky. Systematická a dlhodobá práca 

s mládežou, prostredníctvom ktorej sa budú napĺňané 

ciele Stratégie SR pre mládež a Regionálnej stratégie 

výchovy a vzdelávania.Ako si uctíme svojich starých 

rodičov , pomoc pri imatrikulácií.  

10. 10. 2018 Rozhlasová relácia, deň duševného zdravia 

Príprava nástenky  

Informácie o  našich žiakov – návrhy, pripomienky 

 



 

 

 

 

November 

 

Prednáška na tému 

Kyberšikana, negatívny jav na 

internete. 

Haloweenska party – príprava 

dekorácie 

 

 

Odborná diskusia 

Sprostredkovanie informácií na Hodine deťom 

Príprava strašidelnej párty pre žiakov školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


