
       

 

Zápisnica č.3 

zo zasadnutia Školského parlamentu, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2022 o 9,35 hod v triede prvej pomoci. 

 

Program : 1. Otvorenie  

2. Plán akcie 22.12.2022-varenie punču 

3. Spirit week-plánovanie 

4. Mladí v regióne-informácia pre ostatných 

5. Diskusia 

6. Záver 

Prítomní: viď prezenčnú listinu 

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie otvorila koordinátorka ŠP Mgr. Miriam Molotová a privítala prítomných 

členov . 

 

K bodu 2/ 

Mgr. Miriam Molotová  spolu s členmi ŠP naplánovali akciu ku 22.12.2022-varenie 

punču ako sprievodný program vianočných večierkov v triedach. 

 

K bodu 3/ 

Mgr. Miriam Molotová vyzvala Miriam Dobrotovú aby oboznámila ostatných členov 

o plánovanej akcii Spirit week ,ktorý sa uskutoční  od 30.1.2023-3.2.2023 v súvislosti 

s podporou duševného zdravia žiakov po náročnom uzatváraní známok. Týždeň sa bude niesť 

každý deň v inom duchu a to nasledovne: pondelok-oblečenie podľa nejakého filmu(ešte sa 

dohodnú ), utorok-retro deň, streda-pyžamový deň, štvrtok-športový deň, piatok-najfarebnejší 

deň. Za úlohu si členovia určili pripraviť workshop na tému duševného zdravia-ako zvládať 

stres v škole(v spolupráci s pani psychologičkou) a pripraviť na celý týždeň miestnosť 

relaxácie(zodpovední:Mokrá,Nemec,Dobrotová)Aktivita bude prekonzultovaná s pani 

riaditeľkou. 

 

K bodu 4/ 

           Matúš Nemec a Miriam Dobrotová informovali ostatných členov o dvojdňovom školení  

v Trenčíne pod názvom Mladí v regióne. V stretnutí budú pokračovať v januári v projekte 

4EDU.  

 

K bodu 5/ 

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 

VINOHRADNÍCKA 8A  

97101 PRIEVIDZA 
            

   

 

 
                

https://szspd.edupage.org/


             Lenka Oboňová v diskusii navrhla aby sa dali vyrobiť nažehlovačky podľa návrhu 

kresby na mikinu,ktorá sa ale nebude predávať z dôvodu nárastu ceny mikiny .Nažehlovačky 

by si mohli žiaci umiestniť na vopred určené farby mikín žiakov školy. 

Viacerí členovia navrhli, aby sa pani psychologička v škole zamestnala na plný úväzok 

z dôvodu veľkého záujmu o stretnutia zo strany žiakov. Návrh bude predložený 

a konzultovaný s pani riaditeľkou. 

Členovia vyjadrili potrebu workshopov na tému Ako sa učiť-psychohygiena učenia, nakoľko 

majú pocit , že mnohí žiaci majú problémy s učením a  zvládaním množstva učiva.  

Mgr.Miriam Molotová požiadala členov ŠP o pomoc s vyplatením príspevku ZRPŠ v triedach. 

 

 

K bodu 6/ 

             Miriam Molotová  poďakovala všetkým za účasť a stretnutie ukončila.  

 

V Prievidzi, dňa 15.12.2022 

 

     vypracovala:    ......................................... 

     Mgr. Miriam Molotová 

                                                                                                                             Koordinátorka ŠP 

 


