Základná škola, Laborecká 66, Humenné

Plán činnosti žiackeho parlamentu
v školskom roku 2019/2020

Koordinátor: Mgr. Darina Cmarová

Žiacky parlament sa riadi Zákonom č. 177/2017 Z. z., konkrétne § 26 Žiacka školská rada. Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
Žiacky parlament (ďalej len ŽP) má byť účinným výchovným prostriedkom a nástrojom učenia sa pre
reálny život. Len taká škola môže byť skutočne úspešná, ktorá prostredníctvom edukačného procesu
učí žiakov realizovať zmysluplné činnosti, poznať ich cieľ, vedieť si vybrať pre jeho dosiahnutie
vhodné prostriedky, hľadať správne postupy a objektívne zhodnotiť dosiahnuté výsledky. Učí svojich
žiakov pracovať, oddychovať, premýšľať, komunikovať, organizovať, slušne sa správať, rozumieť sebe,
iným ľuďom aj okoliu, vedieť spolupracovať, dodržiavať pravidlá, posudzovať a tvoriť hodnoty. Tieto
schopnosti je možné u žiakov postupne rozvíjať aj prostredníctvom efektívne fungujúceho ŽP, kde má
žiak priestor na rozvoj svojej osobnosti, talentu a záujmov, učí sa chápať a uplatňovať svoje práva ako
aj občianske a pracovné povinnosti. Aktívna činnosť a angažovanosť žiakov v ŽP podporuje rozvoj ich
sociálnych zručností ako je napr. iniciatíva, vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivé riešenie
problémov, pomoc iným, snaha o dosiahnutie cieľov a iné. Vytvorenie a fungovanie ŽP je prejavom
demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Tento iniciatívny a poradný orgán vedenia školy je
reprezentatívno-demokratickou formou spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a
realizácii školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s
učiteľmi, vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť.
Hlavné ciele koordinátorstva:
Žiacky parlament:
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy,
rozvíja kvalitné medziľudské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj celou školskou komunitou,
medzi žiakmi a učiteľmi vrátane vedenia školy,
predkladá návrhy a stanoviská,
podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
aktívne spolupracuje na projektoch a aktivitách, ktoré reprezentujú školu,
spolupracuje pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov,
zabezpečuje lepšiu informovanosť v škole,
motivuje k aktívnejšiemu štúdiu,
rozširuje a upevňuje vedomosti žiakov,
formuje a posilňuje vzťahy medzi staršími a mladšími žiakmi,
učí podporovať a efektívne uplatňovať práva dieťaťa a demokraciu na škole,
demokratickú formu riadenia a organizácie školy
učí komunikovať s rovesníkmi a dospelými osobami, formulovať a vyjadrovať svoje názory a
predkladať argumenty,
rozvíja osobnosti našich žiakov, vytvára pozitívnu tvorivú atmosféru a sociálnu kultúru v
škole,
odstraňuje vzájomné nedorozumenia a predchádza týmto nedorozumeniam.
Koordinátor má poradnú funkciu, zabezpečuje a usmerňuje činnosť žiackeho školského parlamentu,
spolupracuje s riaditeľom školy pri odovzdávaní informácií zo zasadnutia parlamentu v oblasti
návrhov a pripomienok žiakov k životu školy.

September:







Úvodné zasadnutie, predstavenie členov ŽP
Schválenie štatútu ŽP
Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽP
Prijatie a sľub nových členov
Schválenie plánu činnosti
Zbierka Biela pastelka

Október:






Rozhlasové vysielanie – Úcta k starším ( 1. október )
Medzinárodný deň školských knižníc – Darujme knihu školskej knižnici
Príspevky do školského časopisu Laborecké noviny
Imatrikulácia prvákov
Rozhlasová relácia o činnosti ŽP

November:





Európsky týždeň boja proti drogám – rozhlasové vysielanie, beseda
Hodina deťom – celoslovenská zbierka
Príspevky do školského časopisu Laborecké noviny
Halloween party

December:







Mikulášska nádielka ( roznášanie darčekov Mikulášom po triedach )
Pomôžme zvieratkám – zbierka pre novovzniknutý humenský útulok
Kto bol Mikuláš? – rozhlasové vysielanie
Vianočné sviatky – vedieť nielen prijímať, ale aj dávať – rozhlasové vysielanie
Súťaž o vianočnú výzdobu tried a nástenné noviny
Príspevky do školského časopisu Laborecké noviny

Január:





Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania ( 24.1. )
Ako sa učiť? – rozhlasové vysielanie
Vydanie školského časopisu Laborecké noviny 1/2019
„Naj“ žiak triedy - vyhodnotenie „naj“ žiaka v jednotlivých triedach

Február:





Valentín – rozhlasové vysielanie
Valentínska pošta
Medzinárodný deň materinského jazyka ( 27. 2. )
Svetový deň boja proti rakovine ( 4. 2. ) – rozhlasové vysielanie

 Príspevky do školského časopisu
Marec:







Výstava kníh vo vestibule
Burza kníh
Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie s úprimným blahoželaním a piesňou
Svetový deň vody – 22.03.2019
Príspevky do školského časopisu Laborecké noviny
Čítajme a hrajme najmladším žiakom

Apríl:






Medzinárodný deň bez násilia ( 4. 4. )
Deň narcisov - zbierka
Deň Zeme ( oblečme sa do zeleného ) – aktivity
Príspevky do školského časopisu Laborecké noviny
Ľudové tradície – výstavka

Máj:
 Deň matiek – akadémia
 Svetový týždeň rodiny. Napíš najkrajšie vyznanie svojim rodičom a súrodencom
 Vydanie školského časopisu Laborecké noviny
Jún:
 Svetový deň životného prostredia ( 5. 6. )
 Záverečné vyhodnotenie práce ŽP v školskom roku 2019/2020

Plán bol prerokovaný a schválený členmi ŽP na svojom prvom zasadnutí 24.09.2019. Plán je
orientačný a možno ho doplniť či pozmeniť podľa návrhu jednotlivých triednych kolektívov.

