
 

Plán zasadnutí žiackej školskej rady pre školský rok 2022/2023 

 

1. zasadnutie – september 2022 

 

1. Voľby do Školského parlamentu 

2. Prejednanie plánu práce pre školský rok 2022/2023 

3. Schválenie plánu práce pre školský rok 2022/2023 

4. Terminované úlohy na mesiac september, október, november. 

5. Schválenie štatútu 

6. Prerokovanie ponúkaných akcií, aktivít a projektov pre školu a študentov 

 

 

2. zasadnutie – január 2023 

 

1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce  

2. Pripomienky žiakov 

3. Terminované úlohy na mesiac február, marec.  

 

3. zasadnutie – apríl 2023  

 

1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce 

2. Pripomienky žiakov 

3. Realizácia športových súťaží 

4. Terminované úlohy na mesiac apríl, máj, jún  

 

4. zasadnutie – jún 2023 

 

1. Správa plnenia úloh podľa plánu práce. 

2. Zhodnotenie práce žiackej školskej rady za školský rok 2021/22. 

3. Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu dochádzku. 

 

 

 

 

 

 



 

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU  na školský rok 2022/2023 

 
SEPTEMBER – OKTÓBER 

 

• Voľba Školského parlamentu, zasadnutie ŠP 

• Prerokovanie štatútu, povinnosti členov Školského parlamentu ,prerokovanie  etického 

kódexu,  zloženie sľubu členov, voľba predsedu    

• a podpredsedu ŠP 

• Zúčastniť sa charitatívnej akcie (Biela pastelka).  

• Mesiac úcty k starším, príprava motivačnej nástenky, návšteva domova seniorov, pomoc pri                   

nákupoch. 

•  Zapojenie sa do ponúkaných aktuálnych akcií a projektov  

• Príprava imatrikulácii  a Dňa študenstva  

 

      

NOVEMBER – DECEMBER 

• Zasadnutie ŠP 

• Tekvicová párty 

• MIKULÁŠ v škole – Mikulášsky jarmok  

• Vianočný punč. 

• Zúčastniť sa charitatívnej akcie (Hodina deťom).  

• Zbierka pre ľudí žijúcich v domovoch po celom Slovensku s názvom: ,,koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok.“ 

• Výzdoba vestibulu , zdobenie stromčeka.  

 

• JANUÁR – FEBRUÁR 

• 14.február – Valentín – „Valentínska pošta“ – prejav náklonnosť, sympatie, vďaky. 

• Zasadnutie  ŠP , prerokovanie pripomienok z pripomienkovej schránky. 

• Fašiangové veselenie, masky karneval. 

 

• MAREC - APRÍL  

• Zasadnutie  Š P , prerokovanie pripomienok z pripomienkovej schránky  

• Deň narcisov  

• Návšteva knižnice – marec mesiac knihy.  

 

MÁJ – JÚN 

• Športovo branný deň pre žiakov 

• Vyhotovenie záverečnej správy Schválené členmi ŠP 

• Turistická vychádzka  

 

 



 

 

Predkladaný plán činnosti Školského parlamentu  je orientačný, počas školského roka ho možno 
doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy. 
 
Plán bol schválený žiackou školskou radou      16.9.2022 
Predsedníčka žiackej školskej rady :     Dominika Gašparová 
Plán bol schválený riaditeľkou školy:   .......................................................................................... 
 

 

 

 

 


