
Zápisnica č. 1/2022-23 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Školského parlamentu  

pri Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom 

 

Počet prítomných členov: 14 – podľa priloženej prezenčnej listiny + koordinátorka ŠP 

Počet neprítomných členov: 2 – ospravedlnení 

Školský parlament je uznášaniaschopný. 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Informácie o výsledkoch volieb do ŠP pre šk. rok 2022/23 

  3. Voľba predsedu, podpredsedu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

  4. Štatút nového ŠP 

  5. Návrh a príprava aktivít pre šk. rok 2022/23 

  6. Diskusia 

  7. Záver 

K bodu č. 1: Zasadnutie otvorila a prítomných privítala Ing. Novosádová – koordinátorka ŠP. 

K bodu č. 2: Koordinátorka informovala prítomných členov ŠP o výsledkoch volieb, ktoré sa 

uskutočnili v dňoch 26. a 27. októbra 2022 prostredníctvom platformy Edupage. 

O voľbách je vyhotovená zápisnica, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu 

u koordinátorky ŠP a je zverejnená aj na webstránke školy. Zo 17 kandidátov sa 

z prvých 16 vytvoril nový školský parlament. 

K bodu č. 3:  Noví členovia ŠP si spomedzi seba zvolili tajným hlasovaním predsedu 

a podpredsedu ŠP. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Lenka Hírešová a za 

overovateľa zápisnice Samuel Vardžák.  

Výsledky volieb: 

1. Predseda: 

- predsedom ŠP sa stal Tomáš Doktor, 3. A s počtom 13 hlasov  

2. Podpredseda: 

- podpredsedom ŠP sa stal Simon Kráľ, 3. F s počtom 12 hlasov 

Predseda ŠP je súčasne aj zástupcom žiakov v Rade školy pre šk. r. 2022/23. 

 



K bodu č. 4: Členovia ŠP vypracovali na svojom prvom zasadnutí Štatút ŠP, ktorý predseda 

a koordinátor predložia riaditeľovi školy a spoločne ho podpíšu, čím sa stáva ŠP 

oficiálne ustanoveným orgánom žiakov na škole podľa §26 školského zákona. 

K bodu č. 5: Novozvolený predseda Tomáš Doktor vyzval členom ŠP, aby si premysleli 

program aktivít a návrhy pre šk. r. 2022/23. Akčný plán sa bude prejednávať na 

najbližšom stretnutí.  

K bodu č. 6: Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Diskutovalo na aj 

o plánovanom počte stretnutí, ktorý je uvedený v Štatúte ŠP. 

K bodu č. 7:  Na záver stretnutia koordinátorka ŠP poďakovala prítomným členom za účasť 

na zasadnutí. 

 

Príloha: 

Prezenčná listina 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 14. 11. 2022 

 

Zápisnicu vyhotovila: Lenka Hírešová  ......................................... 

Zápisnicu overili: Samuel Vardžák  ......................................... 

Koordinátorka ŠP: Ing. Zuzana Novosádová ......................................... 


