
Preambula 
 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady. 
 

 
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenie 

 
1. ŽŠR sa ustanovuje pri SOŠ Nováky, Rastislavova 332, 972 71  Nováky a vo svojej činnosti sa 
bude riadiť týmto štatútom.  
2. sídlo ŽŠR je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť žiackej školskej rady 

 
1. ŽŠR je ustanovená podľa §26 NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2. ŽŠR rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje 

k otázkam výchovy a vzdelávania. 
 
 

Článok III. 
Činnosť žiackej školskej rady 

 
1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, 

vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva 
návrhy na aktivity a podujatia organizované v spolupráci s pedagogickým zborom a  
vedením školy. 

2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu 
k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov 
a školu aj navonok. 

3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľaďovanie priestorov školy. 
4. ŽŠR volí a odvoláva zástupcov žiakov do Rady školy SOŠ Nováky. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Článok IV. 

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby a odvolania jej členov 
 

1. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy. 
2. ŽŠR má podľa zákona 596/2003 Z. z. 5 až 11 členov. 
3. Na zasadnutí ŽŠR je povinný sa zúčastniť jeden zo zástupcov z triedy. 
4. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu, športového a kultúrneho 

referenta tajným hlasovaním. 
5. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý získal v hlasovaní najväčší počet hlasov a hlasovania sa 

zúčastnila nadpolovičná väčšina členov ŽŠR. Z každej voľby sa vyhotoví zápisnica. 
6. Členstvo v ŽŠR zaniká: 

a)  vzdaním sa členstva ústnym vyhlásením na zasadnutí ŽŠR alebo doručeným 
písomne predsedníctvu ŽŠR, 

b)  rozhodnutím predsedníctva ŽŠR v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný 
c)  rozhodnutím predsedníctva ŽŠR o ukončení členstva v dôsledku neplnenia si 

povinností vyplývajúcich z tohto štatútu, 
d) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho. 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady 

 
1. Člen má právo: 

a. voliť a byť volený do orgánov ŽŠR  
b. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR 
c. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR 

a slobodne sa k nim vyjadrovať 
d. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR 
e. predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály 

2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. 
3. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhodnotí zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina 

účastníkov zasadnutia. 
 

Článok VI. 
Povinnosti predsedu žiackej školskej rady 

 
1. Predseda ŽŠR je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene vo všetkých 

veciach. 
2. Predseda ŽŠR sa za všetku svoju činnosť zodpovedá delegátom ŽŠR. 
3. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi  zasadnutia žiackej školskej rady. 
4. Predseda ŽŠR dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady o ich 

plnení/ neplnení.  
5. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju prácu súvisiacu s funkciou, 

ktorú zastupuje v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na 
podpredsedu. 

6. Predseda ŽŠR sa zúčastňuje na schôdzach Rady školy. 
 



Článok VII. 
Povinnosti ostatných volených funkcionárov ŽŠR 

 
1. Podpredseda:  

a. počas neprítomnosti predsedu zastupuje - supluje jeho právomoci  v plnom  
  rozsahu, vyplývajúce z tohto štatútu, 

b. zodpovedá za správu zápisnice ŽŠR. 
2. Mediálny referent: 

a. zodpovedá za informovanosť žiakov a vedenia školy o činnosti ŽŠR, 
b. zodpovedá za tvorbu informačných materiálov a nástenky ŽŠR. 

3. Kultúrny/Športový referent: 
a. zodpovedá za prípravu a organizáciu kultúrnych alebo športových podujatí 
 pod záštitou ŽŠR, dohliada na ich priebeh, 
b. informuje o výsledkoch týchto podujatí mediálneho referenta a členov ŽŠR. 

 

Článok VIII.    
Rokovací poriadok žiackej školskej rady 

 
1. Predsedu a podpredsedu ŽŠR volia a odvolávajú členovia ŽŠR nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov ŽŠR. 
2. Predsedu alebo podpredsedu ŽŠR môže odvolať ak: 

a) koná v rozpore so štatútom ŽŠR, 
b) nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe 
nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku a taktiež bodom definovaným v článku 4, ods. 8 
tohto štatútu. 

4. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred ŽŠR, alebo 
písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným ŽŠR. 

5. ŽŠR je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov ŽŠR.  

6. ŽŠR sa schádza raz do mesiaca po 12:30hod, miesto stretnutia sa strieda medzi hornou 
a dolnou časťou školy, pokiaľ nie je stanovené inak, najmenej však 4 razy do roka (1-krát 
za školský štvrťrok), alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia ŽŠR,  

7. Zasadnutie ŽŠR zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. 
8. Zasadnutia ŽŠR vedie predseda alebo ním poverený člen ŽŠR. 
 

Článok IX.    
Hospodárenie žiackej školskej rady 

 
1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými 

v súlade s osobitnými predpismi. 
2. ŽŠR nemá vlastný majetok a preto pre svoju činnosť využíva majetok školy.  
3. Činnosti pri ktorých je nutné použiť finančné prostriedky schvaľuje vedenie školy.  

 

 
 
 



Článok X.    
Koordinátor žiackej školskej rady 

 
1. Koordinátor žiackej školskej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach žiackej školskej rady. 
2. Koordinátora žiackej školskej rady menuje riaditeľ školy a zastupuje vedenie školy na 

zasadnutiach žiackej školskej rady. 
3. Koordinátor žiackej školskej rady má pri voľbách a hlasovaniach hlas poradný. 
4. Koordinátor žiackej školskej rady sa zúčastňuje mimoškolských rokovaní spolu 

s predsedom žiackej školskej rady a navonok spolu s ním reprezentuje a zastupuje žiacku 
školskú radu pri SOŠ Nováky . 
 

Článok XI. 
Ďalšie ustanovenia 

 

1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena ŽŠR po uznesení 
sa nadpolovičnou väčšinou členov ŽŠR. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Článok XII. 
 
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR  Dňa............................ 
         Počtom členov:............. 
A od toho dňa nadobúda účinnosť. 
 
 

 
.................................                   ............................... 

Predseda ŽŠR                               Riaditeľ školy 


