
Žiacky parlament 

 

Základné ustanovenia 

1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy 

žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. 

2. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v 

ňom žiaci od 4. po 9. ročník. 

3. Každú triedu v Žiackom parlamente zastupuje jeden zástupca. Pedagogických 

pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ. 

4. Sídlom Žiackeho parlamentu je ZŠ J. Kráľa Žiarska ul. 679/13, 03104 Lipt. Mikuláš 

5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ J. Kráľa, 

Žiarska ul. 679/13, 03104 Lipt. Mikuláš. 

 

Poslanie Žiackeho parlamentu 

1. Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov. 

2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich. 

3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a navrhovať 

opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole. 

4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné 

správanie v škole aj mimo nej. 

5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. 

6. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať 

vzájomné nedorozumenia a predchádzať im. 

 

Organizácia činnosti Žiackeho parlamentu 

1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade 

nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v 

triede a zvoliť si nového. 

2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy. 

3. Členovia spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov. 

4. Funkčné obdobie volených je jeden rok. 

5. Čestným členom predsedníctva je p. riaditeľka školy. 



Pôsobnosť žiackeho parlamentu 

Do pôsobnosti ŽP patrí: 

1. Právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a 

tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy 

2. Právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy 

3. Právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú 

školský poriadok. 

4. Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní 

5. Povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach. 

6. Upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými 

pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. ) 

7. Podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou 

8. Podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie 

9. Organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach. 

 

Plán práce žiackeho parlamentu pri ZŠ J. Kráľa, Žiarska ul. 679/13 ,03104 Lipt. Mikuláš 

September 

· Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu 

· Predstavenie členov žiackeho parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried 

· Schválenie stanov žiackeho parlamentu, schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na 

školský    rok 2016/2017 

· Týždeň mobility 19.9. - 23.9. 2016 

Október 

·  Zasadnutie žiackeho parlamentu 

·  Úcta k starším – pomoc pri príprave programu pre dôchodcov 

·  Hovorme o jedle –  20.10.- prines si jablko 

              21.10.- trieda hostí triedu 

November 

·   Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

.   Starostlivosť o kútik oddychu v šatni, doplnenie knižnice 

·   Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu výzdobu s vianočnou tematikou. 



December 

·  Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

·  Vyhodnotenie súťaže - trieda s najkrajšou vianočnou výzdobou 

· „Vianočný jarmok“ - výstava spojená s predajom 

·  Organizácia Mikuláša v škole 

Január 

· Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

· 24.1. – Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania 

· Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný rozvoj 

· Príprava valentínskej pošty 

Február 

· Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

· Socializácia v triede, triedny kolektív, vzťahy 

· 14.2. – Deň zaľúbených, valentínska pošta 

Marec 

· Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

· Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom 

· MDŽ – darček pre ženy 

· 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

· Príprava tried na veľkonočné sviatky 

.  Príspevky do časopisu Motýľ  

Apríl 

· Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

· Bodovanie tried – Veľká noc. 

· Deň narcisov 

· 7. 4. Svetový deň zdravia 

· Deň Zeme – výtvarná súťaž 

Máj 

· Zasadnutie žiackeho parlamentu. 

· Deň matiek – matka, nositeľka života 



.  Poriadok a úprava okolia 

Jún 

· Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP 

· Medzinárodný deň detí 

· Rozlúčka s deviatakmi 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2016/2017 je len orientačný, je 

otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a 

dopĺňať podľa potreby. 

 

Zoznam žiakov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017 

4.A Lukáš Navrátil 

4.B Radoslava Štricová 

5.A Nina Makovická 

5.B Lenka Lacková 

6.A Bianka Kočtúchová 

6.B Linda Žuffová 

7.A 

7.B 

Samuel Uhlár 
Erich Čatloch 

8.A Jakub Mindek 

8.B Jana Lešňanská - 

predsedníčka 

9.A Lucia Vyparinová 

9.B Lucia Mikušová 

 

Učiteľ- Mgr. Soňa Cisárová 


