
  

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Lívia Hrabkovská 

Štatút žiackej školskej rady 

Preambula 

       V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. 

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

sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady. 

Článok I. 

Základné ustanovenie 

Žiacka školská rada 

1.      SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice 

  

Článok II. 

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady 

1.      Žiacka školská rada (ŽŠR) 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.      ŽŠR 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 mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. 

2.      ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu 

k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje 

žiakov aj navonok. 

3.      ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy. 

4.      ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

5.      ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

7.      ŽŠR 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 ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu 

žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR. 

  

Článok IV. 

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov 

1. ŽŠR má 11 členov. 

2. ŽŠR je ustanovená, ak počet členov určený v odseku 1 zvolí v tajnom hlasovaní (resp. 

online hlasovaní po prihlásení do konta) nadpolovičná väčšina žiakov školy. 

3. Funkčné obdobie ŽŠR je 4-ročné. 

4. Voľby členov ŽŠR zabezpečia žiaci školy pod vedením koordinátora žiackej školskej 

rady najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia ŽŠR. 

5. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy. 

6. Kandidátom na člena ŽŠR môže byť každý žiak školy, ktorý sa uchádza o členstvo 

v ŽŠR. 



7. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním (resp. online hlasovaním po prihlásení do 

konta). Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených najviac 11 kandidátov. 

8. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na 

platných hlasovacích lístkoch (resp. platných hlasov v online hlasovaní) 

9. Členmi ŽŠR sa stávajú 11 žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov voličov. 

Pri rovnosti hlasov sa o členstve v ŽŠR rozhodne žrebovaním. 

10. V druhom a treťom roku funkčného obdobia ŽŠR, spravidla v prvých dvoch mesiacoch 

školského roku, ŽŠR zabezpečí doplňujúce voľby tajným hlasovaním, v ktorých 

a. kandidátom môže byť každý žiak 1. ročníka školy, ktorý sa uchádza o členstvo v ŽŠR, 

b. oprávneným voličom je každý žiak 1. ročníka školy, 

c. platným hlasovacím lístkom je ten, na ktorom sú označení najviac 3 kandidáti, 

d. volebná komisia zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch (resp. platných hlasov 

v online hlasovaní) a zostaví rebríček kandidátov podľa počtu získaných hlasov. 

e. v prípade, ak sa o členstvo v ŽŠR uchádza len jeden zo žiakov 1. ročníka, stáva sa 

automaticky členom ŽŠR 

11. O doplňujúcich voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy. 

12. Členstvo v ŽŠR zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia ŽŠR, 

b. vzdaním sa členstva, 

c. ukončením štúdia člena, 

d. odvolaním člena. 

13. V prípade zániku členstva v ŽŠR pred uplynutím funkčného obdobia ŽŠR je predseda 

ŽŠR povinný iniciovať nástup nového člena, a to v poradí ďalšieho kandidáta 

s najvyšším počtom hlasov získaných 



a. vo voľbách, ak členstvo v ŽŠR zaniklo v prvom roku funkčného obdobia ŽŠR, resp. na 

začiatku druhého roka funkčného obdobia (t.j. v čase prvého zasadnutia ŽŠR v druhom 

roku funkčného obdobia) 

b. v doplňujúcich voľbách, ak členstvo v ŽŠR zaniklo v priebehu druhého, resp. v treťom 

roku funkčného obdobia ŽŠR 

14. ŽŠR volí zo svojich členov predsedu ŽŠR a podpredsedu ŽŠR tajným hlasovaním. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady 

1.      Člen má právo: 

a)      voliť a byť volený, 

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. 

Člen ŽŠR 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 ŽŠR podľa tohto štatútu. 

2.      Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

3.      Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina 

účastníkov zasadnutia. 

  



Článok VI. 

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady 

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

koná v jej mene. 

2.      Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR. 

3.     Predseda ŽŠR je zároveň právoplatným členom Rady školy, ktorý zastupuje Žiacku 

školskú radu a jej záujmy. 

  

Článok VII. 

Hospodárenie žiackej  školskej rady 

1.      ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rady rodičov na základe predloženej 

žiadosti ŽŠR. 

2.      ŽŠR nemá vlastný majetok 

  

Článok VIII. 

ŽŠR zasadá v určený deň  v mesiaci, ak nie je stanovené inak. 

  

Článok IX. 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 6.10.2020 a od toho dňa 

nadobúda účinnosť. 

 

 



 

Podpis predsedu ŽŠR-Michal Oravec.................................................. 

Podpis riaditeľky školy-RNDr. Jana Vargová...................................... 

 


