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Plán práce Žiackeho školského parlamentu 



Plán práce Žiackeho školského parlamentu na školský rok 2019/2020 

Členovia: zástupcovia tried 4. – 9.ročníka  

Koordinátorky: PaedDr. Žaneta Becherová 

                  Mgr. Ingrid Blašková 

 

Žiacky školský parlament sa riadi od 1. 9. 2017 Zákonom č. 177/2017 Z. z., 

konkrétne § 26 Žiacka školská rada (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). 

Žiacky školský parlament (ďalej len ŽŠP) má byť účinným výchovným 

prostriedkom a nástrojom učenia sa pre reálny život. Len taká škola môže byť 

skutočne úspešná, ktorá prostredníctvom edukačného procesu učí žiakov 

realizovať zmysluplné činnosti, poznať ich cieľ, vedieť si vybrať pre jeho 

dosiahnutie vhodné prostriedky, hľadať správne postupy a objektívne zhodnotiť 

dosiahnuté výsledky. Učí svojich žiakov pracovať, oddychovať, premýšľať, 

komunikovať, organizovať, slušne sa správať, rozumieť sebe, iným ľuďom aj 

okoliu, vedieť spolupracovať, dodržiavať pravidlá, posudzovať a tvoriť hodnoty. 

Tieto schopnosti je možné u žiakov postupne rozvíjať aj prostredníctvom 

efektívne fungujúceho ŽŠP, kde má žiak priestor na rozvoj svojej osobnosti, 

talentu a záujmov, učí sa chápať a uplatňovať svoje práva ako aj občianske a 

pracovné povinnosti.  

Aktívna činnosť a angažovanosť žiakov v ŽŠP podporuje rozvoj ich sociálnych 

zručností ako je napr. iniciatíva, vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivé 

riešenie problémov, pomoc iným, snaha o dosiahnutie cieľov a iné. Vytvorenie a 

fungovanie ŽŠP je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.  

Tento iniciatívny a poradný orgán vedenia školy je reprezentatívnodemokratickou 

formou spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácii školského 

života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s 

učiteľmi, vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú 

zodpovednosť.  

 

 

 



Mesiac Program zasadnutia 

September Voľby do Rady ŽŠP 

Stanovy ŽŠP  

Poslanecký sľub 

Schválenie plánu činnosti ŽŠP 

Október Šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkanov 

16. október – Svetový deň výživy 

Mesiac úcty k starším – relácia do školského 

rozhlasu 

 

November Halloween – súťaž o najkrajšiu tekvicu 

Halloween party  

Supertrieda – vyhlásenie celoročnej súťaže 

December Mikulášska nádielka 

Vianočná pošta 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdoby triedy 

 

Január Snehuliacky deň 

Florbalový turnaj 

Február „Vymysli ma“ – vyhlásenie súťaže v návrhu na 

maskota školy 

Turnaj vo vybíjanej 

Marec Deň učiteľov – rozhlasová relácia 



Žiaci za katedrou – žiaci učiteľmi 

Noc s Andersenom  

Kráľ čitateľov 

Apríl Turnaj vo vybíjanej 

Komeňák má talent 

Máj Deň Európy 

„Vymysli ma“ – vyhlásenie víťazného návrhu na 

maskota školy 

Jún Poznám dobre svoju školu? – súťaž 

Supertrieda – vyhlásenie výsledkov 

 

Plán práce ŽŠP je otvorený dokument a môže byť priebežne dopĺňaný a 

aktualizovaný počas celého školského roka. 

Členovia parlamentu sami dokumentujú aktivity parlamentu a prispievajú do 

školského časopisu Komeňáčik. 

 

Stará Ľubovňa, 26.8.2019 

 

______________________________________ 

PaedDr. Žaneta Becherová, koordinátorka ŽŠP 

 

______________________________________ 

Mgr. Ingrid Blašková, koordinátorka ŽŠP         


