Zápisnica zo zasadnutia Žiackeho parlamentu
ZŠ Hrnčiarska v Humennom

Dátum zasadnutia: 11. 9. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Slávnostné privítanie nových členov
Parlamentný sľub
Plán pripravovaných akcií v šk. roku 2013/2014
Príprava akcie – Parlamentné voľby, Deň duševného zdravia
Diskusia a prednesenie návrhov
Schválenie pripravovaných akcií
Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Mgr. Jana Kurilová privítala členov ŽP a oboznámila ich s programom
zasadnutia.
2. Slávnostne sme privítali nových členov nášho parlamentu. Stručne
sme ich oboznámili s náplňou ich práce, ďalej s poslaním ŽP,
organizáciou činnosti ŽP, informovali sme našich nových členov o ich
právach a povinnostiach.
3. Spoločne za nás všetkých predniesol náš parlamentný sľub náš nový
člen – Pavol Straňák: „Sľubujem, že vždy budem konať čestne
v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol
pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi
na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri
organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo
počas celého školského roka. Ako člen žiackeho parlamentu budem
zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo zasadnutí

vždy pravdivé odovzdávať. Budem spolupracovať so svojím triednym
učiteľom.“
4. Mgr. Jana Kurilová predniesla plán pripravovaných akcií, ktoré
budeme realizovať v školskom roku 2013/2014:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Parlamentné voľby
Deň duševného zdravia
Strašidlá z Hrnčiarskeho kráľovstva /pre žiakov 5.-7.ročníka/
Mikulášska nádielka
Skok na 2.stupeň
Valentínska pošta
Pozdravy ku Dňu učiteľov
Moja najmilšia kniha
Súťaž o naj žartík zo školského prostredia
Deň priateľstva

5. Mgr. Jana Kurilová a Mgr. Lenka Dzurková oboznámili členov ŽP
s najbližšou akciou – Parlamentné voľby a Deň duševného zdravia.
Žiakom rozdelili úlohy:
- rozhlasové okienko /Mgr. Kurilová, Natália Capová/,
- fotografovanie – Boris Pankovčin,
- príprava volebných lístkov – Mgr. Jana Kurilová.
Členovia ŽP boli poverení informovať svojich spolužiakov o týchto
plánovaných akciách na rannej komunite.
6. Diskusia.
Ján Kačur predostrel záujem žiakov IX.A triedy zúčastniť sa akcie
Strašidlá z Hrnčiarskeho kráľovstva.
7. Členovia ŽP súhlasili a schválili pripravované Parlamentné voľby a Deň
duševného zdravia.
8. Mgr. Jana Kurilová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Zuzana Komanová

