
Plán činnosti školského parlamentu SPŠE Hálova 16 Bratislava na 

funkčné obdobie od 21.10.2022 do 21.10.2023 
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Oblasti aktivít školského parlamentu:  

• reprezentácia školy,  

• kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, športové aktivity,...  

• vytváranie priestoru pre žiakov na prezentáciu svojich návrhov a aktivít, ktoré  rozvíjajú 

ich vlohy a záujmy a zlepšujú klímu v škole,  

• študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie,   

• medziľudské vzťahy,  problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej 

úroveň,  

• kultúrnosť a estetika prostredia, čistota a výzdoba interiéru aj exteriéru školy,  

• otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického 

týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov 

extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu,  

• otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole,  

• prevencia HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, 

• aktivity k Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, 

• využívanie školského rozhlasu,  

• propagácia školy na základných školách,  

• Deň otvorených dverí, sprevádzanie návštevníkov  a iné aktivity,  

• zapájanie členov ŠP pri organizovaní dobrovoľníckych aktivít (Biela pastelka, Hodina 

deťom, Červené stužky, Belasý motýľ), 

• spolupráca žiakov so školskými parlamentami iných stredných škôl a petržalskym 

mládežníckym parlamentom. 

  

Forma stretnutí školského parlamentu  

Členovia ŠP sa budú stretávať podľa potreby a závažnosti problémov a skutočností určených 

na prerokovanie, najmenej štyrikrát počas školského roka.  

  

Časový harmonogram  

SEPTEMBER 2022 

Participatívny rozpočet ŠP.  

Oboznámenie sa s oblasťami aktivít ŠP.  

Realizácia dobrovoľníckej aktivity Biela pastelka.    

  

OKTÓBER 2022 

Príprava Dňa otvorených dverí 18.10.2022  

Oboznámenie sa so štatútom a plánom práce školského parlamentu na volebné obdobie 

od 21.10.2022 do 21.10.2023  

Voľba členov ŠP, predsedníctva, podpredsedníctva. 

Rozdelenie kompetencií členov nového školského parlamentu. 

Oboznámenie sa s oblasťami aktivít ŠP.   

  

NOVEMBER 2022 

Propagácia ŠP v školskej diskusnej relácii Oportunity. 
Vyhodnotenie študijných výsledkov zo štvrťročnej hodnotiacej pedagogickej rady.  

Realizácia druhého Dňa otvorených dverí (15.11.2022). 

Realizácia preventívneho programu v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám (19.-

23.10.2022) – súťaž vo filme a programovaní. 
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DECEMBER 2022 

Realizácia kampane Červené stužky – podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa HIV 

a AIDS.  

Realizácia vianočného swapu (22.12.2022) 

  

JANUÁR 2023  

Vyhodnotenie študijných výsledkov z polročnej hodnotiacej pedagogickej rady.  

Prijatie opatrení na zlepšenie prospechu, správania a dochádzky žiakov.  

  

FEBRUÁR 2023 

Realizácia aktivity deň bez tašiek (13.2. 2023) 

 

MAREC 2023  

Realizácia aktivity yes hat day (deň s čiapkami na hlavách) (1.3.2023) 

Realizácia kampane Hodina deťom.  

Realizácia kampane Deň narcisov – podujatie pre organizáciu Liga proti rakovine. 

  

APRÍL 2023 

Realizácia aktivity Hálovácky týždeň. 

Vyhodnotenie študijných výsledkov z trištvrteročnej hodnotiacej pedagogickej rady.  

Prijatie opatrení na zlepšenie prospechu, správania a dochádzky žiakov.   

 

MÁJ 2023 

Športové aktivity k Svetovému dňu nefajčenia.  

Debata s vedením školy na tému vylepšenie vybavenia učební na praktické vyučovanie.  

  

JÚN 2023 

Vyhodnotenie študijných výsledkov z polročnej hodnotiacej pedagogickej rady.  

Vyhodnotenie činnosti školského parlamentu, návrhy na nový školský rok 2023/2024.  

EKO deň – upratovanie Petržalky (spolupráca s inými školskými parlamentmi v Petržalke 

a mládežníckym parlamentom Petržalky).  

  

SEPTEMBER 2023 

Oboznámenie prvákov s aktivitami školského parlamentu 

Realizácia zbierky Biela pastelka. 

Imatrikulácia prvákov. 

Vyhlásenie volieb členov ŠP.  

 

OKTÓBER 2023 

Príprava a realizácia volieb členov ŠP. 

Rozdelenie kompetencií členov nového školského parlamentu. 

Oboznámenie sa s oblasťami aktivít ŠP. 

Príprava nového plánu činnosti.  

Príprava Dňa otvorených dverí. 

 

Predkladaný plán činnosti ŠP je orientačný, počas funkčného obdobia ho možno doplniť či 

zmeniť podľa podmienok a potrieb školy a ponúk školení a aktivít BSK.  

Členovia školského parlamentu sa budú zúčastňovať workshopov a školení ponúkaných BSK.  

V prípade možnosti sa v tomto školskom roku zapojíme do projektu BSK o participatívnych 

rozpočtoch.  

    

Plán vypracovala koordinátorka ŠP Mgr. Erika Ondrejková v spolupráci s predsedom ŠP.  
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Dátum schválenia plánu školským parlamentom a riaditeľkou školy ........................................  

   

Predseda školského parlamentu ..................................................  

Riaditeľka školy  Ing. Iveta Šafránková  ..................................................  

Koordinátorka školského parlamentu ..................................................  

 


