
Štatút žiackej školskej rady pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici 

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. Názov: Žiacka školská rada pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici   

2. Sídlo: SOŠ Lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica 

  

Článok II.  

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady  

 

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa 

vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.  

3. Žiacka školská rada, ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich 

záujmy vo vzťahu  k riaditeľovi a vedeniu školy.   

  

Článok III.  

Činnosť žiackej školskej rady  

 

1. Žiacka školská rada:  

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania;   

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku; 

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok;  

d) volí a odvoláva zástupcu do rady školy. 



2. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.   

3. Žiacka školská rada podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia. 

 

Článok IV.  

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby a odvolávania jej členov 

 

1. Žiacka školská rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali 

najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. 

2.   Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. 

3. Za každú triedu sa zvolí 1 zástupca. Voľby sa konajú každý rok, spravidla v septembri.  

4.    Žiacku školskú radu tvorí 8 členov spomedzi zástupcov jednotlivých tried, a tí si 

spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu, zapisovateľa. 

5.    Z každej voľby sa tvorí zápisnica. 

6.    Víťazom voľby sa stáva žiak, ktorý v hlasovaní získa najvyšší počet hlasov. 

7.  Členstvo v žiackej školskej rade zaniká:  

a)   vzdaním sa členstva; 

b) odvolaním v dôsledku neplnenia si svojich povinností po návrhu niektorého 

z členov žiackej školskej rady; 

c) ukončením štúdia; 

d) odvolaním delegovaného člena príslušnou triedou; 

e) úmrtím. 

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, členom žiackej školskej rady sa stane 

v poradí ďalší žiak s najvyšším počtom získaných hlasov.          

Článok V.  

Rokovací poriadok žiackej školskej rady  

 

1. Predseda a podpredseda žiackej školskej rady sú nestranní.   

2. Predsedu alebo podpredsedu žiackej školskej rady môže rada odvolať, ak:  

a) koná v rozpore so štatútom žiackej školskej rady; 

b) nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 

po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.  

3. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred žiackou 

školskou radou, alebo písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným riaditeľovi 

školy.  



4. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej školskej rady je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie 

žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov  žiackej školskej rady.  

5. Žiacka školská rada sa schádza aspoň raz do mesiaca, ak nie je stanovené inak, alebo ak o 

to požiadajú najmenej 2 členovia žiackej školskej rady.   

6. Zasadnutie žiackej školskej rady sa uskutočňuje na vopred stanovenom mieste. 

7. Zasadnutie žiackej školskej rady zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.  

8. Zasadnutia žiackej školskej rady vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda.  

9. Zasadnutie žiackej školskej rady je verejné, ak žiacka školská rada dvojtretinovou 

väčšinou nerozhodne inak.  

10. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica, ktorej prílohou bude prezenčná listina a ktorej 

kópia bude odovzdaná riaditeľovi školy, predsedovi žiackej školskej rady a bude 

zverejnená na webovej stránke žiackej školskej rady . 

11. Pravidlá diskusie:   

a) do diskusie sa hlásia členovia prostredníctvom zdvihnutia ruky, a tak isto aj 

účastníci stretnutia; 

b) predseda udeľuje slovo najprv členovi v poradí v akom sa prihlásili. Ak na 

rokovaní požiada o slovo riaditeľ školy, profesor alebo iný zamestnanec školy 

slovo sa mu udelí; 

c) účastníci rokovania sa môžu hlásiť do diskusie počas jej priebehu, kým sa 

neodhlasoval koniec diskusie. 

d) Diskusný príspevok nesmie trvať dlhšie ako 3 minúty. 

e) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď už vystúpili všetci prihlásení.   

 

Článok VI.  

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady  

 

1. Člen má právo:   

a) voliť a byť volený;  

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady;   

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej 

školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať;  



d) podľa zákonných možností byť informovaný o aktuálnych otázkach v rade školy;  

e) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady;   

f) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.   

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. 

Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem 

o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.   

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov 

chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

  

Článok VII.  

Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady  

 

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej 

školskej rady a koná v jej mene vo všetkých veciach.   

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej 

rady.   

3. Predseda žiackej školskej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej 

školskej rady.  

4. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle 

tohto  štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.  

 

Článok VIII.  

Hospodárenie žiackej školskej rady  

1. Náklady na činnosť žiackej školskej rady sa po dohode s riaditeľom uhrádzajú z rozpočtu 

školy.  

 

Článok IX.  

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 3.10.2019 a 

od tohto dňa nadobúda účinnosť.    

 

 

Podpisy:            ...................................................      .......................................... 

                                                            Samuel Hronec   Ing. Miroslav Ďurovič     

                                                       predseda žiackej rady                       riaditeľ školy       

 


