Plá n prá ce žia cke ho parlam entu pri ZŠ Hvi ezdos lavo va 1 ,
R ev úca na šk . rok 2017/2018

September
Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu
Predstavenie členov žiackeho parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried
Voľba predsedu, podpredsedu žiackeho parlamentu, nástenkárov.
Schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2017/2018
26. 9. Európsky deň jazykov – pomoc pri organizácii
Schránka SOS – znovuzriadenie schránky pomoci
Exkurzia SNP v Banskej Bystrici - pomoc pri organizácii
Október
Zasadnutie žiackeho parlamentu
Imatrikulácia prvákov – príprava
Daruj jablko-daruješ zdravie - návšteva domu dôchodcov
Smeti preč – čistota tried a areálu školy
Zber papiera
Európsky deň rodičov a škôl – pomoc pri organizácii
10. 10. Deň duševného zdravia – nástenka
November
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
Halloweenska noc - spolupráca
Zober loptu, nie drogu – športové aktivity v rámci Európskeho týždňa boja
proti drogám
10.11 Hodina deťom - zbierka
Vianočná výzdoba
Príprava zbierky UNICEF
December
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
1. 12 Svetový deň boja proti AIDS
Predaj pohľadníc UNICEF – spolupráca
Indiánska noc v škole – pomoc pri organizácii
Deň ľudských práv
Organizácia Mikuláša v ŠKD- spolupráca so Školským klubom detí
Školy pre Afriku – predaj koláčikov – vianočná zbierka

Január
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
Medzinárodný deň bez internetu – rozhlasová relácia
24.1. – Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania
Novoročný futbalový turnaj
Február
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
Vzťahy v kolektíve, vzťahy v triede – nástenka ŽP
4. 2. Svetový deň boja proti rakovine – rozhlasová relácia
Príprava valentínskej pošty
14.2. – Deň zaľúbených - valentínska pošta
Karneval
Marec
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
8. 3. MDŽ – darček pre ženy
21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – Deň pásikavých
tričiek
28. 3. Deň učiteľov - pozdravy
Veľkonočná výzdoba
Beseda so športovcom
Apríl
Zasadnutie žiackeho parlamentu
7. 4. Svetový deň zdravia – nástenka ŽP
11.4. Deň narcisov - zbierka
Ako dobre poznáš svoju školu a mesto – kvíz
Výlet – turistika – Muránsky hrad
Máj
Zasadnutie žiackeho parlamentu.
8. 5. Deň matiek – matka, nositeľka života – nástenka ŽP
Máj mesiac lásky
15. 5 Svetový deň rodiny – rozhlasová relácia
Modrý gombík - zbierka
Beseda s osobnosťou nášho mesta

Jún
Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP
Medzinárodný deň detí - spolupráca
8. 6. Deň najlepších priateľov
Rozlúčka s deviatakmi

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2017/2018 je len orientačný, je
otvorený a v priebehu školského roka ho budeme meniť, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

Žiacky parlament bude plniť tieto funkcie:
obhajovať záujmy žiakov našej školy,
podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov
našej školy,
spolupracovať s vedením školy,
organizovať rôzne aktivity a spolupracovať pri školských akciách
zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými triedami, šíriť dobré
meno školy,
rozvíjať a podporovať rôzne formy práce so žiakmi a pre žiakov,
zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania,
hlásiť a upozorňovať príslušného učiteľa na nedostatky v triedach, podávať návrhy
a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,
podávať návrhy a kontrolovať skrášľovanie tried, chodieb, aktívne sa podieľať na
estetizácii školy,
pravidelne interpretovať aktuálne výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP v jednotlivých
triedach.
Činnosť rady, práva, povinnosti jej členov ako aj rôzne iné náležitosti upravuje štatút, ktorý
bude schvaľovaný v septembri 2017.
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