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ŽIACKY MESTSKÝ PARLAMENT 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Žiackeho mestského parlamentu  
 

 

Dátum :  9. 10. 2013 

Čas :        14, 30 hod 

Miesto :   Slovenská izba v Centre voľného času Včielka Púchov 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

Súčasťou zápisnice : priložená prezenčná listina, Plán aktivít na školský rok 2013/2014, Štatút 

 

Program :  

1. Otvorenie a privítanie prítomných 

2. Oboznámenie s obsahom stretnutia a náplňou činnosti Žiackeho mestského 

parlamentu 

3. Oboznámenie so Štatútom Žiackeho mestského parlamentu a jeho schválenie. 

4. Schválenie plánu jednotlivých aktivít pre školský rok 2013/2014 

5. Rôzne, diskusia 

6. Ukončenie 

 

 

 K bodu 1 

Otvorenie a privítanie prítomných 

 Stretnutie Žiackeho mestského parlamentu otvorila koordinátorka, riaditeľka Centra 

voľného času Včielka, PaedDr. Alena Strýčková, privítala prítomných a vyslovila vďaku za 

účasť všetkých prítomných. 

 

K bodu 2 

Oboznámenie s obsahom stretnutia a náplňou činnosti Žiackeho mestského parlamentu/ďalej 

len Parlament/ 

 Koordinátorka oboznámila členov Parlamentu s predstavou činnosti Parlamentu, 

členovia parlamentu sa spolupodieľali na tvorení plánu aktivít pre školský rok 2013/2014. 

Plán jednotlivých aktivít, ktoré si parlament schválil tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 3 

Oboznámenie so Štatútom Žiackeho mestského parlamentu a jeho schválenie 

 S návrhom štatútu oboznámila členov Parlamentu riaditeľka Centra voľného času 

Včielka. Členovia Parlamentu si schválili svoj Štatút, ktorý taktiež tvorí prílohu zápisnice. 
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K bodu 4 

Rôzne, diskusia 

 Členovia parlamentu predniesli svoje návrhy, ktoré by chceli prerokovať so 

zástupcami mesta pri plánovanom spoločnom stretnutí. 

Žiaci vnímajú ako nedostatky svojich škôl a navrhujú požiadať zástupcov mesta o pomoc pri: 

- výmene okien na školách, 

- výmene sociálnych zariadení na školách a poskytnutí mydla a toaletného papiera na 

toaletách v školách, 

- rekonštrukcii šatní, príp. poskytnutie vlastných skriniek na školách /nie všade sú/, 

- výmene podláh v triedach. 

 

K bodu 5 
Ukončenie 

Stretnutie ukončila a prítomným za účasť poďakovala PaedDr. Alena Strýčková. Ďalší termín 

stretnutia Žiackeho mestského parlamentu si prítomní určili na 6. 11. 2013 o 14, 30 hod. 

 

 

 

 

V Púchove, 9. 10. 2013     Overili: ............................................. 

Zapísala: PaedDr. Alena Strýčková 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie formou úloh 
 

1. Premyslieť formu spolupráce pri naplánovaných aktivitách. 

T.:  do 6. 11. 2013      Z. : všetci členovia Parlamentu 

 

2. Vymyslieť a navrhnúť logo Žiackeho mestského parlamentu. 

T.: do 6. 11. 2013      Z.: všetci členovia Parlamentu 

 

3. Zúčastniť sa a zdokumentovať prvú plánovanú aktivitu Žiackeho mestského parlamentu, 

ktorú CVČ Včielka organizuje spolu s Mestom Púchov – Memoriálu Janky Jakubíkovej 

v športovej hale v Púchove. 

T.: 12. 10. 2013 o 9,00 hod.     Z.: všetci členovia Parlamentu 

 

4. Premyslieť zvolenie a návrhy na predsedu, podpredsedu a tajomníka Parlamentu a ich 

voľba. 

T.: 6. 11. 2013 o 14,30 hod     Z.:  všetci členovia Parlamentu 


