
Zápisnica ŠP zo zasadnutia 27.10.2017 o 13:30 
Prítomní členovia ŠP: Dávid Richard Budd, Adrián Kašša, Žaneta Miháliková, Ismael Wahid, Sebastián Varga, 
Dorotka Mládeková 
Ospravedlnení členovia: Adriana kantorová, Nina Brabcová, Jakub Adamec, Diana Angelika Mazáňová  
Ďalší prítomní: Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Petra Gašparovičová, Ing. Vladimír Bálint  
 
Program: 

1. Čítanie pripomienok zo schránky pre parlament 
2. Prerokovanie príspevku parlamentu na darček pre prvákov k “pasovačke” 
3. Kvalita desiaty 
4. Dress code na 2. stupni 
5. Novinky od vedenia 
6. Čas cez prestávky 
7. Diskusia 

 
1. V schránke dôvery sa našli dva návrhy - automat na kakao a výstavba bazénu. Poslanci bazén považovali 
za žart, keďže si nevedia predstaviť, kde by takýto bazén vznikol. V náväznosti na automat na kakao povedali, 
že by bolo fajn, aby bolo kakao, resp. mliečny nápoj na desiatu častejšie. Na triednických hodinách, tento 
podnet prediskutujú so spolužiakmi a zaujmú k tomu stanovisko na ďalšom stretnutí. 
 
2. Na návrh Mgr. Zuzany Krajčovičovej sa žiaci rozhodli prispieť sumou do výšky 100 EUR na darčeky pre 
prvákov v rámci podujatia Pasovačka prvákov. V rámci hlasovania 4 súhlasili a 2 boli proti. 
 
3. Deti z druhého stupňa sa sťažovali na nedostatočné množstvo desiaty (pečivo, pomazánka…), keďže sa idú 
stravovať po tom čo sa odstravuje prvý stupeň. Poverili predsedu parlamentu, aby preveril toto množstvo 
desiaty preveril do ďalšieho zasadnutia. Problém bol taktiež v čase, ktorý žiaci 2. stupňa na desiatu majú, 
keďže 1. stupeň sa stravuje pomalým tempom. Deti z 2. stupňa sa potom často nestíhajú najesť. Deti taktiež 
požadujú častejšie mlieko na desiatu. 
 
4. Deti nesúhlasili so znením školského poriadku v oblasti obliekania. Ten im po novom zakazuje výstredné 
oblečenie, tričká s nevhodnými nápismi, potrhané/vyšúchané nohavice a pod.). V rámci diskusie bolo žiakom 
vysvetlené, že niektoré typy odevov nie sú vhodné na nosenie do školy a že bude potrebné nájsť zhodu s 
vedením školy. Žiaci povedali, že prediskutujú ďalší postup v rámci triednických hodín a na ďalšie stretnutie 
prídu so stanoviskom pre vedenie školy. 
 
5. Deťom bol oznámený zámer s spustenia stravovacieho systému, ktorý umožní slobodnejšie využívať 
jedáleň - “pípačky” s kreditom, čo umožní stravovať sa aj príležitostným stravníkom. 
 
6. Vzhľadom na to, že často deti strávia takmer celú prestávku s mobilným telefónom, vedenie, chce žiakom 
vytvoriť podmienky na to, aby neboli odkázaní len na mobil. Žiaci teda dostali za úlohu zistiť v rámci 
triednických hodín tipy od spolužiakov na možné aktivity (otvorená telocvičňa s dozorom, stolný fotbal, 
ping-pong a pod) 
 
7. Počas diskusie boli deti požiadané o spoluprácu počas Haloween-u a Prváckej pasovačky.  
 
 


