
       

 

Zápisnica č.2 

zo zasadnutia Školského parlamentu, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 20.10.2022 o 8,40h v triede prvej pomoci. 

 

Program : 1. Otvorenie  

2. Oboznámenie členov  s novým Štatútom školského parlamentu 

3.Etický kódex člena 

4.Voľby predsedu ŠP + podpredsedu 

5. Voľby člena Rady školy 

6.Diskusia 

7.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  oboznámila prítomných s novým Štatútom školského 

parlamentu. 

Záver: členovia ŠP vzali na vedomie 

 

K bodu 3/ 

Mgr. Miriam Molotová oboznámila prítomných s Etickým kódexom. 

Záver: členovia ŠP vzali na vedomie 

 

K bodu 4/ 

            Mgr. Miriam Molotová  vyhlásila voľby predsedu a podpredsedu ŠP. Volebnú komisiu 

tvorili: Lenka Oboňová, Matúš Nemec, Miriam Dobrotová 

Voľby prebehli tajným hlasovaním. Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov. Predsedom sa stala 

Natália Kaprálová(6 hlasov) a podpredsedom sa stala Karin Dejčíková (3 hlasy) 

 

K bodu 5/ 

             Miriam Molotová vyhlásila voľby člena Rady školy. Hlasovania sa zúčastnilo 9 

členov.Volebnú komisiu tvorili: Lenka Oboňová, Matúš Nemec, Miriam Dobrotová Voľby 

prebehli tajným hlasovaním . Členom Rady školy sa stala Miriam Dobrotová(9 hlasov) 
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K bodu 6/ 

             Miriam Molotová otvorila diskusiu. 

Dominika Richterová navrhla zorganizovať pyžamový deň. Spoločne s členmi sa zhodli na 

realizáciu v mesiaci november v rámci týždňa proti stresu. 

Miriam Dobrotová navrhla zorganizovať Spirit week(týždeň obliekania sa na rôznu 

tému).Spoločne sa dohodli na realizáciu v mesiaci november. 

Natália Kaprálová navrhla tkz. ovocný týždeň-žiaci by priniesli do školy ovocie zo záhrady 

a podelili by sa s ostatnými žiakmi školy. 

Lenka Oboňová namietla, že v bagetomate by mohli zvýšiť počet bagiet a obmieňať tovar. 

Členovia sa dohodli, že spoločne so žiakmi školy skrášlia vstup do školy tematickou výstavkou 

jesene.(tekvice,gaštany,ikebany...).Taktiež sa dohodli, že v tematickej výzdobe budú 

pokračovať aj zimnou výzdobou.  

 

V Prievidzi, dňa 20.10.2022 

 

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

     Mgr. Miriam Molotová 

                                                                                                                             Koordinátorka ŠP 

 


