
Zápisnica ŠP zo zasadnutia 29.9.2017 o 13:30 
Prítomní členovia ŠP: Dávid Richard Budd, Adrián Kašša, Adriana Kantorová, Žaneta Miháliková, Ismael 
Wahid, Nina Brabcová, Jakub Adamec, Diana Angelika Mazáňová, Sebastián Varga, 
Ďalší prítomní: Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Petra Gašparovičová, PaedDr. Gabriela Bálintová  
Program: 

1. Predstavenie štatútu školského parlamentu 
2. Zvolenie funkcionárov ŠP 
3. Diskusia podľa zúčastnených k štatútu prípadne k dianu v škole 

 
1. Na úvodnom stretnutí boli prečítané stanovy parlamentu, členovia ŠP boli oboznámení s ich povinnosťami a 
právami 
2. prebehli hlasovania s cieľom ustanoviť funkcie v parlamente s výsledkom: 
Predseda: Adrián Kašša 
Podpredseda za 1. stupeň - Jakub Adamec 
Podpredseda za 2. stupeň - Dávid Richard Budd 
Zapisovateľ - Ismael Wahid 
Pokladník - Nina Brabcová 
3. Diskusia zúčastnených 
Z úvodu sa riešili októbrové akcie - Pasovačka prvákov, Tématický deň o starých rodičoch. Deti vyslovili 
požiadavku mať Haloween, deň v maskách s rôznymi súťažami a aktivitami po triedach. Zhodli sa, že si v 
triedach preveria záujem o takúto akciu. 
 
Členovia ŠP prisľúbili, že začnú zbierať podnety na zlepšenie školy. 
 
Členom ŠP bol vysvetlený rozpočet, definovaný v štatúte ŠP. Konkrétne im boli vysvetlené pravidlá nakladania 
s prostriedkami z rozpočtu.  
 
Členovia ŠP sa hromadne pýtali na novú budovu a na termín sťahovania. Vedenie im potvrdilo, že 
rekonštrukčné práce idú podľa harmonogramu a že v novom kalendárnom roku sa stretneme už v nových 
priestoroch. Poslancom vedenie navrhlo, že by sa mohli ísť na priestory pozrieť a dať prípadné podnety na 
zariadenie priestorov. 
 
Členovia ŠP riešili stravovanie v školskej jedálni, konkrétne alternatívu k sladkému jedlu, ktoré býva vždy v 
stredu. Deťom bolo vysvetlené, že jedáleň je momentálne v obmedzenom režime, je len jedna kuchárka, ktorá 
má k dispozícii len pomocné sily. Keď škola nájde ďalšiu kuchárku, bude možné tému otvoriť opäť. Ismael 
Wahid navrhol, že aj deti môžu pomôcť s prípravou jedál, pani riaditeľka mu vysvetlila že z hľadiska 
hygienckých a bezpečnostných noriem to nie je možné. 
 
Ďalšou spoločnou otázkou na vedenie školy bola možnosť bufetu/automatu. Riešil sa jeho prípadný prínos, 
keďže by v ňom išli na odbyt skôr nezdravé potraviny a nápoje, pričom stravu majú deti zabezpečenú v 
školskej jedálni. Členom ŠP bola pripomenutá možnosť iniciatívy ako zlepšiť našu jedáleň. Otázku automatu, 
vedenie priamo nezamietlo, poslanci zistia možný záujem o automat a následne sa rozhodnú čo ďalej.  
 
Adriana Kantorová sa pýtala, či by bolo možné zabezpečiť myšky k školským chromebookom. Vzhľadom na 
časovú náročnosť administrácie myšiek - ich rozdávanie a uskladňovanie - škola nevidí zmysel ich zakúpiť, 
keďže funkčnosť je zabezpečená touchpadmi na zariadeniach. Vzhľadom na nízku cenu bežnej myšky 
doporučila žiakom, že si môžu vlastné myšky nosiť. 
 
Zápisnicu spísal 29.9.2017 Vladimír Bálint. 


