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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 ustanovenej  

pri ZŠ J. Simana, Októbrová 16, Valaská (ďalej len „základná škola“) 

 

ČLÁNOK I. 

Základné ustanovenie 

1. Žiacka školská rada pri základnej škole 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. Sídlo žiackej školskej rady je v priestoroch základnej školy. 

3. Zložená je zo žiakov 4. – 9. ročníka základnej školy.  

       ČLÁNOK II. 

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady 

1.  Žiacka školská rada sa ustanovuje na začiatku školského roka (v septembri) a jej 

funkčné obdobie trvá jeden školský rok. 

2. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov základnej školy a zastupuje ich záujmy vo 

vzťahu k riaditeľovi a vedeniu základnej školy. 

           ČLÁNOK III. 

       Činnosť žiackej rady 

1. Žiacka školská rada zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, 

predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok. 

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

školy. 

3. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

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

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady.  

ČLÁNOK IV. 

       Zloženie žiackej školskej rady, spôsob voľby jej členov, rokovací poriadok, 

povinnosti predsedu žiackej školskej rady 

1. Žiacka školská rada má 13 členov. 

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

3. Žiacka školská rada pozostáva z členov, ktorú tvoria zástupcovia tried 4.-9. ročníka. 

Každá trieda si zvolí jedného zástupcu na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti 

s jeho prácou ma trieda právo ho kedykoľvek odvolať a zvoliť si nového. (Spôsob 

výberu zástupcu je v kompetencii triedy.) 

4. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu. 

5. Členom žiackej školskej rady je aj riaditeľ školy. 

6. Koordinátorom žiackej školskej rady je výchovný poradca.  

7. Pri hlasovaní majú dospelí členovia žiackej školskej rady iba poradný hlas. V prípade 

rovnosti hlasov má predseda žiackej školskej rady právo dvoch hlasov. 



8. Žiacka školská rada zasadá 1-krát za mesiac.  

9. Zasadnutia  pripravuje, zvoláva a riadi ich predseda, ktorý vedie i rokovanie 

v spolupráci s koordinátorom žiackej školskej rady.  

10. Predseda žiackej školskej rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh 

ktoréhokoľvek člena, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite. 

11. Predseda žiackej rady má právo vylúčiť účastníka žiackej školskej rady zo zasadnutia, 

ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia. 

ČLÁNOK V. 

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady 

1. Člen žiackej školskej rady má právo:  

a. voliť a byť volený, 

b. navrhovať kandidátov na predsedu žiackej školskej rady, 

c. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania 

žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať, 

d. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne 

materiály, 

e. prenášať informácie vo vzťahu k triede, ktorá ho delegovala v obidvoch 

smeroch. 

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

3. Člen žiackej školskej rady je povinný dbať na kultúru prejavu reči, počúvať 

diskutujúceho, nezosmiešňovať, používať spisovné slová vo svojich 

vystúpeniach.         

4. Z každého zasadnutia sa vyhotoví prezenčná listina. 

ČLÁNOK VI. 
Hospodárenie žiackej školskej rady  

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

z rozpočtu školy. 

ČLÁNOK IX. 

Záverečné ustanovenia 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 29.9.2017.  

Od 2.10. 2017  nadobúda účinnosť. 

 

vo Valaskej, dňa 31.augusta 2017 

 

 

 Mgr. Ingrid Sedliaková     Mgr. Štefánia Piliarová 

  výchovná poradkyňa             riaditeľka školy 
 



Vlastnosti člena žiackej školskej rady: 

 dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v žiackej 

školskej rade, 

 čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým, 

 organizačné schopnosti, 

 zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní, 

 rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov, 

 schopnosť argumentácie a vedenia dialógu, 

 schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny. 

 


