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Značka kvality 
školských parlamentov 

v Košickom kraji
 

Cieľom výzvy je odmeniť aktívne, inšpiratívne a
inovatívne školské parlamenty v Košickom kraji za ich
prácu, nadšenie a výsledky. Oceňovaním školských
parlamentov chceme taktiež zlepšiť uznanie
školských parlamentov vedením školy, žiakmi školy ale
aj verejnosťou.

Výzva je určená pre všetky školské parlamenty na
stredných školách v Košickom kraji (bez ohľadu na
zriaďovateľa)

Nultý, pilotný ročník odmeňovania školských
parlamentov je cielený na šk.r. 2022/2023. Školské
parlamenty budú mať celý šk.r. 2022/2023 pre
naplnenie stanovených kritérií (uvedené nižšie).
Termín pre podanie žiadosti o udelenie značky
kvality je 15. mája 2023. V priebehu mája 2023 sa
vyhodnotia všetky podané žiadosti a slávnostné
udelenie značky kvality prebehne v júni 2023. 

OPIS VÝZVY
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Kritéria sú rozdelené na formálne (splnenie
zákonných podmienok) a kvalitatívne (indikujúce
úroveň aktivity, inovatívnosti a tým pádom aj kvality
školského parlamentu). Jednotlivé kritéria boli
nastavované s ohľadom na výsledky Monitoringu ŽŠR,
ktorý bol realizovaný koncom roka 2021 a boli
konzultované s viacerými odborníkmi. Detaily
jednotlivých úrovní značky kvality s opisom kritérií sú
uvedené na nasledujúcich stranách.

Školské parlamenty sa môžu uchádzať o rôzne
úrovne značky kvality. Rôzne úrovne majú rôzne
kritériá pre udelenie. Pravidlom je, že vyššia úroveň
vyžaduje splnenie náročnejších kritérií. Školské
parlamenty sa môžu uchádzať iba o jednu úroveň
značky kvality v jeden šk.rok. Školský parlament v
rámci žiadosti o udelenie značky kvality uvedie, o
ktorú úroveň sa uchádza, teda až koncom šk.r. na
základe svojich dosiahnutých výsledkov. 

KRITÉRIÁ
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Hodnotiaca komisia zložená z viacerých zástupcov
rôznych organizácií (Odbor Školstva KSK, Regionálne
centrum mládeže Košice, Iuventa-Slovenský inštitút
mládeže, Študentský parlament Košického kraja,
Youthfully Yours SK, Rada mládeže Košického kraja a
3 koordinátori ŠP) bude hodnotiť formálne aj
kvalitatívne kritéria žiadostí. Hodnotiaca komisia
bude mať právo rozhodnúť o udelení, alebo
neudelení značky kvality jednotlivým školským
parlamentom na základe podanej žiadosti. 

HODNOTENIE
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Počas nultého ročníka výzvy budeme udeľovať tri
úrovne značky kvality odzrkadľujúce rôzne úrovne
kvality školských parlamentov. 

Prvá, základná úroveň, má názov “Bronzový školský
parlament” a bude udeľovaná školským
parlamentom, ktoré sú zriadené a pracujú v súlade
so zákonom (č. 596/2003 Z. z., §26) a zároveň
vykonávajú základné aktivity, ktoré školské
parlamenty vykonávajú bežne.

Druhá, stredná úroveň, má názov “Strieborný školský
parlament” a bude udeľovaná školským
parlamentom, ktoré sú zriadené a pracujú v súlade
so zákonom (č. 596/2003 Z. z., §26) a vykonávajú
aktivity nad bežným štandardom v Košickom kraji. 

Tretia, najvyššia úroveň, má názov “Zlatý školský
parlament” a bude udeľovaná školským
parlamentom, ktoré sú zriadené a pracujú v súlade
so zákonom (č. 596/2003 Z. z., §26) a vykonávajú
vysoko nadštandardné aktivity, čím pôsobia ako vzor
pre ostatné školské parlamenty v Košickom kraji. 

ÚROVNE



Bronzový
školský 

parlament

ŠP má svoj štatút schválený radou / vedením školy 
ŠP má počet riadne zvolených členov v súlade so
zákonom (5 až 17) (bod 3 zákona č. 596/2003
Z. z., §26)
Zástupca ŠP má miesto v rade školy (bod 7d
zákona č. 596/2003 Z. z., §26)
Voľby ŠP na škole prebiehajú podľa zákona (bod
4 zákona č. 596/2003 Z. z., §26)

ŠP má zriadenú aspoň jednu online komunikačnú
platformu s verejnosťou, napr. Facebook,
Instagram, TikTok a pod (nie iba so žiakmi školy
ako napr. EduPage) so spoločným merateľným
dosahom aspoň 100 ľudí (followers a pod)
ŠP sa aspoň raz za šk. rok stretáva s vedením
školy
ŠP sa stretáva aspoň dvakrát za polrok 
ŠP aspoň raz ročne realizuje celoškolskú akciu
(ples, imatrikulácia, DOD a pod)

Bronzový školský parlament
 Formálne kritériá:

Kvalitatívne kritériá:



Strieborný
školský 

parlament

ŠP má svoj štatút schválený radou / vedením školy 
ŠP má počet riadne zvolených členov v súlade so
zákonom (5 až 17) (bod 3 zákona č. 596/2003
Z. z., §26)
Zástupca ŠP má miesto v rade školy (bod 7d
zákona č. 596/2003 Z. z., §26)
Voľby ŠP na škole prebiehajú podľa zákona (bod
4 zákona č. 596/2003 Z. z., §26)

ŠP má zriadené aspoň dve online komunikačné
platformy s verejnosťou, napr. Facebook,
Instagram, TikTok a pod (nie iba so žiakmi školy
ako napr. EduPage) so spoločným merateľným
dosahom aspoň 200 ľudí (followers a pod)
ŠP sa aspoň dvakrát za šk. rok stretáva s vedením
školy
ŠP sa stretáva aspoň raz za mesiac 
ŠP aspoň dvakrát ročne realizuje celoškolskú
akciu (ples, imatrikulácia, DOD a pod)
ŠP za posledný rok navrhla aspoň jeden
inovatívny prvok na škole (konkrétny príklad)

Strieborný školský parlament
 Formálne kritériá:

Kvalitatívne kritériá:



ŠP má svoj štatút schválený radou / vedením školy 
ŠP má počet riadne zvolených členov v súlade so
zákonom (5 až 17) (bod 3 zákona č. 596/2003
Z. z., §26)
Zástupca ŠP má miesto v rade školy (bod 7d
zákona č. 596/2003 Z. z., §26)
Voľby ŠP na škole prebiehajú podľa zákona (bod
4 zákona č. 596/2003 Z. z., §26)

ŠP ma zriadené aspoň dve online komunikačné
platformy s verejnosťou napr. Facebook,
Instagram, TikTok a pod (nie iba so žiakmi školy
ako napr. EduPage) so spoločným merateľným
dosahom aspoň 300 ľudí (followers a pod) a
pravidelnou aktivitou aspoň raz za mesiac
ŠP sa aspoň štyrikrát za šk. rok stretáva s vedením
školy
ŠP sa stretáva aspoň dvakrát za mesiac
ŠP za posledný rok realizovala aspoň jeden
inovatívny prvok na škole (konkrétny príklad)
ŠP aspoň raz ročne participuje na komunitných
aktivitách mesta/obce, v ktorom pôsobí škola

Zlatý školský parlament
 Formálne kritériá:

Kvalitatívne kritériá:

 Zlatý 
školský 

parlament



ŠP aspoň trikrát ročne realizuje celoškolskú akciu
(ples, imatrikulácia, DOD a pod) s pozitívnym a
merateľným dopadom na žiakov školy alebo
verejnosť
ŠP na pravidelnej báze komunikuje so žiakmi školy
(newsletter/rozhlas/EduPage)
ŠP má na šk. rok vytvorený plán, podľa ktorého
pracuje 
ŠP má vlastnú miestnosť, kde sa stretáva 

Zlatý školský parlament
Ďalšie povinne voliteľné kvalitatívne kritériá (potreba
splniť minimálne dve z uvedených):

 Zlatý 
školský 

parlament



Značka kvality 
školských parlamentov 

v Košickom kraji
 

Školské parlamenty budú mať celý šk.r. 2022/2023
pre naplnenie stanovených kritérií (uvedené nižšie).
Termín pre podanie žiadosti o udelenie značky kvality
bude 15.5.2023. 

Všetku dokumentáciu je potrebné zaslať poštou
alebo elektronicky do 15.5.2023. Elektronicky na
znackakvality@RCM.sk. Poštou na adresu RCM-CVČ,
Strojárenská 3, 04001 Košice. 

Dokumentáciu je možné nahradiť videom, ktoré
dôveryhodne zdokumentuje splnenie jednotlivých
kritérií v želanej úrovni. V prípade záujmu o tvorbu
videa, kontaktuje znackakvality@RCM.sk pre ďalšie
informácie.

Poznámka: Pri kritériách ohľadne stretávania sa
školského parlamentu nerozhoduje, či sa jedná o
online alebo fyzické stretávanie. Všetky kritéria sa
vzťahujú na posudzovaný školský rok, teda ak sa píše
raz za polrok, automatický sa myslí daný školský
(pol)rok. 

Spôsob dokumentácie dosiahnutia jednotlivých
kritérií je uvedený na nasledovnej strane.

ŽIADOSŤ O UDELENIE ZNAČKY

mailto:znackakvality@RCM.sk
mailto:znackakvality@RCM.sk


ŠP má svoj štatút schválený radou / vedením
školy 

podpisaný štatút vedením školy / radou
školy 

ŠP má počet riadne zvolených členov v súlade
so zákonom (5 až 17) (bod 3 zákona č.

596/2003 Z. z., §26)

štatút ŠP s uvedením počtu členov ŠP a
zápisnica z posledných volieb

Zástupca ŠP má miesto v rade školy (bod 7d
zákona č. 596/2003 Z. z., §26)

zápisnica z volieb zástupcu žiakov alebo
fotografia zo stretnutia rady školy

Voľby ŠP na škole prebiehajú podľa zákona
zápisnica z volieb alebo zverejnenie
výsledkov volieb (webstránka školy,

screenshot z EduPage)

Komunikačné platformy odkazy

Stretnutia s vedením školy
podpísané zápisnice alebo fotografie zo

stretnutí

Stretnutia ŠP
podpísané zápisnice alebo fotografie zo

stretnutí

Celoškolská akcia

fotografie z akcie alebo online príspevky
dokumentujúce akciu 

dokumentácia dopadu (spätná väzba) (iba
pre Zlatú úroveň) 

Inovatívny prvok na škole

Dokumentácia predloženia nápadu
vedeniu školy (fotografia alebo podpísaná

zápisnica) 
Dokumentácia realizácie inovatívneho

prvku

Participácia na komunitnej akcii v meste / obci
fotografie z akcie alebo online príspevky

dokumentujúce akciu

Pravidelná komunikácia so žiakmi (nie soc.
médiá)

Screenshot z EduPage alebo kópia
newslettru alebo možnosť konzultácie

podľa spôsobu konzultácie

Vytvorený plán práce ŠP kópia

Vlastná miestnosť
fotografie alebo online príspevky

dokumentujúce miestnosť

Akcia s dopadom na komunitu
fotografie z akcie alebo online príspevky

dokumentujúce akciu
dokumentácia dopadu (spätná väzba)

Dokumentácia pre udelenie značky kvality 


