
Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce 

 

Žiacka školská rada 

Zápis 

Dátum zasadnutia: 10.02.2022 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zmena názvu podľa zákona  - p. uč. Kamasová 

3. Vyhodnotenie – výzdoba školy  

4. Estetizácia triedy - pokračujeme 2022 

5. Valentínska výzdoba – triedy 

6. Referenti - informácie 

7. Akcie na február – marec 2022 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1 
Predsedníčka ŽŠR Viktória Petrová privítala prítomných na svojom druhom tohtoročnom 

zasadnutí a oboznámila členov s programom. 

 

K bodu 2 
Pani uč. Kamasová informovala prítomných členov o zmene názvu na Školský parlament na 

základe zmeny zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonovs účinnosťou od 1.januára 2022 a jeho nových zmenách. 

K bodu 3 
Zástupcovia tried na poslednom stretnutí v novembri 2021 dostali za úlohu, aby každá trieda 

vyrobila reťaze zo srdiečok na valentínsku výzdobu. K 3.02.2022 mala každý trieda odovzdať 

p. uč. Chvostaľovej. Na základe jej podkladov body do hodnotenia si pripisujú triedy takto 

 

 



Vyhodnotenie:  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 
Pokračujeme  v estetizácii tried a hodnotení aj v ďalšom mesiaci. 

K bodu 5 
Valentínska výzdoba tried má byť hotová do 10.02.2022. Dohodli sme to na minulom 

stretnutí. Bodovanie prebehne 10.02.2022 po 5. vyučovacej hodine. 

Za školský parlament sa zúčastnia: V. Petrová, M. Klesík, L. Petrová a p.uč. Kamasová 

Hodnotiť sa bude:  výzdoba  dverí a niečo v triede 

Zároveň prebehne hodnotenie poriadku v triede 

K bodu 6 
Referenti mali referovať za svoje oblasti, čo sa udialo a čo chcú, aby sa urobilo 

Súčasne majú dať návrhy na akcie do konca školského roka do 28.02.2022 predsedníčke 

školského parlamentu. 

K bodu 6 
Február 2022 

- Zasadnutie ŽSR  10.02.2022 o 12.10 

- Valentínsku výzdobu v škole a v triedach zrealizovať do 10.02.22 

- 6.02. Svetový deň bez mobilu 

- 8.02. Deň pre bezpečnejší internet – v rámci INF 

- 11.02. Svetový deň chorých - motivácia žiakov v triedach pre pomoc chorým napr. 

svojim spolužiakom, pošlem poznámky, úlohy, vysvetlím učivo 

alebo pomôcť niekomu vo svojom okolí 

- 14.02. Valentínska pošta– Valentínky. V pondelok cez veľkú prestávku sa stretnú 

členovia školského parlamentu a to: V. Petrová, R. Hrešo, V. Karchová a T. 

Vasilišinová a otvoria škatuľu s Valentínkami. Roztriedia a počas 3. vyučovacej 

hodiny roznesú po škole. 

 

- 18.02.2022 TEPLÁKOVÝ DEŇ 

Trieda 

Počet 

bodov do 

hodnotenia 

5.A 5 

5.B 0 

6.A 5 

6.B 0 

7.A 0 

7.B 5 

8.A 5 

8.B 5 

9.A 5 

9.B 5 



ŠP vyzýva žiakov a učiteľov na teplákové pohodlie, ktoré si užijeme  naplno pred 

jarnými prázdninami pohodlným, obľúbeným oblečením. Každý žiak a učiteľ príde do 

školy v teplákoch (legíny ). 

Motto dňa: VIVAT TEPLÁKY 

 

Návrhy na marec 2022 

- Zasadnutie ŽSR 10.03.2022 

- 8.03. MDŹ- v kompetencii tried 

- 20.03. Svetový deň šťastia 

- 21.03. Svetový deň downovho syndrómu; Medzinárodný deň lesov; Medzinárodný 

deň poézie; Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii; Svetový deň zdravého 

spánku 

- 21.03. (pondelok) PONOŽKOVÝ DEŇv súvislosti so svetovým dňom downovho 

syndrómu, prísť do školy s dvoma rozdielnymi ponožkami, a tak prejaviť 

spolupatričnosť na tomto ochorení. 

- 22.03. Svetový deň vody– projektový  deň ( plagáty + prezentácia na hlavnej chodbe- 

upresníme v marci na stretnutí) 

- 27.03. Svetový deň divadla 

28.03. Deň učiteľov 

Výzdoba školy – jarná resp. veľkonočná do 20. marca odovzdať p. uč. Balogovej nastrihané 

podľa šablóny. Počet ks bude oznámené do jarných prázdnin. 

- Bodovanie tried - pokračujeme 

 

K bodu 7 
Návrhy, pripomienky - žiadne 

UZNESENIE: 
1. Školský parlament berie na vedomie zmenu názvu a úpravu v zákone, navrhuje 

pripraviť nový štatút 

2. Školský parlament schvaľuje akcie na mesiac február a marec 

3. Školský parlament jednotlivým členom dáva za úlohu navrhnúť akcie pre obdobie 

marec – jún 2022 

Školský parlament navrhuje do budúceho školského  roka spojiť Valentínky celú 

školu. Nerobiť samostatne I. a samostatne  II. stupeň. 

4. Školský parlament ukladá členom zrealizovať jarnú výzdobu školy a tried. 

Záver: 
Ďakujem Vám za účasť a uvidíme sa 10.03.2022 na 6. vyučovacej hodine. 

 

 

Michalovce 10.02.2022                                    zapísala: PaedDr. Katarína Kamasová 


