
Základná škola, Nábrežná 95 , Nové Zámky 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

 Školského parlamentu 

zo dňa 09.10.2020 

 

Prítomní : 

Mária Benkóová -   koordinátorka školského parlamentu 

členovia školského parlamentu 

 

Program zasadnutia:                          

1. Otvorenie, privítanie hostí , členov ŠP 

2.  Oboznámenie sa s programom, 

3.  Zvolenie výboru parlamentu, oboznámenie sa so štatútom parlamentu 

4.  Návrh plánu práce ,aktualizovanie parlamentu na internetovej stránke školy 

5. Biela pastelka /organizácia zbierky, vyhodnotenie zbierky/ 

6. Aktivity .  

7. Vyhlásenie súťaže o najkrajšie vyrezanú tekvicu 

8. Diskusia, uznesenie, záver 

Priebeh : 

1. Otvorenie, privítanie členov ŠP /zástupcov 4.-9.ročníkov 

2. Oboznámenie sa s programom, určenie zapisovateľky - koordinátorka ŠP Mária 

Benkóová otvorila zasadnutie,privítala  členov ŠP- zástupcov 5. - 9.ročníkov ,  

zapisovateľkou zasadnutia ŠP bola určená Michaela Uhrinová /8.A/ 

3. Zvolenie výboru parlamentu : Predseda –  Ella Teplanová/9.A/ 



                                                        Podpredseda – Alexandra Vargová/9.A, 

                                                                                   Lilien Macáková/9.A/ 

                                                   Hovorca –       Lara Ščastná/6.D 

                                                                            Mária Hožavová/7.A/ 

                                                   Nástenkár –     Nina Šumanová/8.A/ 

                                                                             Kristína Pinkeová /8.A/ 

                                                                             Patrícia Poláková// 

                                                   Zapisovateľ –  Michaela Uhrinová/8.A/  

4. Oboznámenie sa so štatútom ŠP-po prečítaní štatútu ŠP boli oboznámení členovia 

výboru so svojimi povinnosťami 

5. Návrh plánu práce ŠP na šk.rok 2020/2021-po prečítaní vypracovaného plánu práce na 

šk.r.2020/2021 boli odsúhlasené podujatia,ktoré sa uskutočnia v šk.r.2020/2021 

6. Aktualizovanie ŠP na internetovej stránke školy/zodpovedná Ella Teplanová/9.A/ 

Október-mesiac úcty k starším-Zapojenie sa do celoslovenského projektu zameraného 

na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií 

a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC 

za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. DIKY MOC za 

pomoc spája seniorov a mládež spôsobom, ,ktorý efektívne rozvíja medzigeneračný 

dialóg,  búra zaužívané predsudky a stereotypy, mení pohľad na seniorov zo 

strany mládeže, ktorú zároveň motivuje k aktívnej participácii na báze 

dobrovoľníctva a usiluje sa o rozvoj sociálneho cítenia a emocionálnej inteligencie. 

Keďže tento projekt je realizovateľný do apríla 2021 a nakoľko ŠP na našej škole 

pracuje a funguje dištančnou formou, rozhodli sme sa  potešiť a prekvapiť našich 

seniorov aspoň zhotovením a zaslaním pozdravov pre seniorov... 

7. Biela pastelka /verejná zbierka –sa uskutočnila v piatok 18.09.2020 ,z celkovej 

vyzbieranej sumy, 1013,81€,našej škole sa podarilo prispieť čiastkou 248,19€ –

zodpovedné Lara Ščastná/6.D/,Ela Tamaškovičová/6.D/ 

8. Aj keď ŠP na našej škole funguje na dištančnej báze, snažíme sa nezaháľať aj 

fungovať ďalej,hoci v sťažených podmienkach..Výsledkom je vyhlásenie 

projektu“Mesiac úcty k starším“-/zhotovenie pozdravov pre 

seniorov/zodpovedné/Alexandra Vargová/9.A/,Lili Macáková/9.A/ 

Súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvicu/zodpovedná Ella Teplanová/9.A/ 

     Diskusia,uznesenie ,záver:Dohodli sme sa o ďaľšej spolupráci a fungovaní ŠP/dištančná 

forma/  .  Na záver zasadnutia sa koordinátorka ŠP poďakovala za účasť 

 

V Nových Zámkoch, 09.10.2020                      Michaela Uhrinová, zapisovateľka ŠP 


