
Zápisnica zo zasadnutia Žiackeho parlamentu  

ZŠ Hrnčiarska v Humennom 

 

Dátum zasadnutia:  11. 4. 2013 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie 

2. Vyhodnotenie súťaže Moja najmilšia kniha 

3. Pomoc pri organizovaní  Dňa narcisov 

4. Príprava súťaže – Vymysli logo ŽP 

5. Voľba ročníkových vedúcich 

6. Schválenie pripravovaných akcií 

7. Záver 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

1. Mgr. Jana Kurilová privítala členov ŽP a oboznámila ich s programom 

zasadnutia.  

2. Súťaž Moja najmilšia kniha vyhodnotila porota zložená z členov ŽP 

a učiteľov / Mgr. Kurilová a žiaci  Zuzana  Čaklošová /VII.C/, Tomáš 

Horvát /VI.C/ a Bibiána  Kondisová /VIII.C/. 

Do súťaže sa zapojilo 72 žiakov a odmenili sme až 45 žiackych prác. 

Súťaž mala veľmi pozitívne ohlasy, hlavne u žiakov 1.-4. ročníka. 

Určite si ju v mierne obmenenej podobe zopakujeme i v ďalšom 

školskom roku.  

3. Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy 

proti rakovine. Tento rok sa opäť zapojíme a pomôžeme. 12. apríla 

2013 pomôžu pri organizácii tejto zbierky žiačky Zuzana Komanová 

a Zuzana Čaklošová /VII.C/. Rozhlasové okienko pripraví Mgr. 

Dzurková a prečíta žiačka Radka Karnajová /VII.C/.   

4. Mgr. Jana Kurilová a Mgr. Lenka Dzurková oboznámili členov ŽP 

s najbližšou súťažnou prehliadkov – Vymysli logo ŽP.  



Žiakom rozdelili úlohy: 

- rozhlasové okienko /Mgr. Kurilová, Alžbeta Bazárová/, 

- výroba krabice, do ktorej budú žiaci vhadzovať svoje návrhy /Mgr. 

Dzurková, Tomáš Horvát/. 

      Členovia ŽP boli poverení informovať svojich spolužiakov o tejto                    

plánovanej akcii na rannej komunite. 

5. Zvolili sme si ročníkových vedúcich, ktorých úlohou je okrem iného 

aktivizovať prácu žiakov v danom ročníku: 

V. ročník: Dominika Petrocová 

VI. ročník: Samuel Krempaský 

VII. ročník: Zuzana Komanová 

VIII. ročník: Jakub Fedorčák 

IX. ročník: Jakub Pandoš 

 

6. Členovia ŽP súhlasili a schválili pripravovanú súťaž Vymysli logo ŽP 

a prípravu a pomoc pri organizácii Dňa narcisov.  

 

7. Mgr. Jana Kurilová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

 

                                                                         Zapísala: Zuzana Čaklošová 


