Základné ustanovenia
1. Sídlo ŽŠR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.
2. Žiacka školská rada je iniciátorom a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam
výchovy a vzdelávania.
3. Činnosť ŽŠR sa riadi 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.

Koordinátor ŽŠR
1. Koordinátora ŽŠR menuje a odvoláva riaditeľ školy spomedzi pedagogických zamestnancov školy.
2. Návrh riaditeľovi školy na odvolanie Koordinátora môže podať aj 1/2 všetkých členov ŽŠR.
3. Koordinátor ŽŠR dozoruje a facilituje všetky aktivity ŽŠR.
4. Koordinátor ŽŠR je povinný zúčastniť sa zasadnutí ŽŠR a na pozvanie Rodičovskej rady alebo Rady školy
sa zúčastniť na ich rokovaní, ak sú prejednávané problémy študentov školy.

Predseda ŽŠR
1. Predsedu si ŽŠR volí v dvojkolových väčšinových voľbách rozšírená ŽŠR na obdobie 4 rokov. Predseda ŽŠR
je povinný dohodnúť si do dvoch týždňov od svojho zvolenia stretnutie s riaditeľom školy vo veci
predstavenia sa.
2. Funkcia zaniká odvolaním z funkcie, vzdaním sa funkcie alebo ukončením štúdia na škole.
3. Predseda ŽŠR zastupuje školu smerom navonok a k vedeniu školy a jednotlivým vyučujúcim.
4. Predseda ŽŠR pozýva minimálne 2x ročne (spravidla 1x v polroku) riaditeľa školy na zasadnutie rozšírenej
ŽŠR a zo stretnutia zabezpečí vyhotovenie písomného zápisu.
5.Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
6. Predseda žiackej školskej rady má právo:
a) požadovať vysvetlenie k absencii členov ŽŠR na zasadnutiach,
b) byť informovaný o činnosti členov ŽŠR poverených vykonaním zverenej úlohy,
c) rozdeľovať úlohy,
d) vylúčiť člena i nečlena ŽŠR z miestnosti zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania sa.
7. Predsedu ŽŠR možno odvolať:
a) na odôvodnený návrh Koordinátora alebo ľubovoľného člena rozšírenej ŽŠR - potrebná je nad 1/2
väčšina hlasov všetkých členov rozšírenej ŽŠR,
b) po povinnom hlasovaní členov ŽŠR, ak je mu udelený na klasifikačnej porade znížený stupeň zo správania
na 2. Na odvolanie je potrebná 1/2 hlasov všetkých členov rozšírenej ŽŠR.
c) funkcia predsedu ŽŠR automaticky zaniká, ak je mu udelený na klasifikačnej porade znížený stupeň zo
správania na 3. S danou skutočnosťou oboznámi členov rozšírenej ŽŠR koordinátor alebo predseda ŽŠR.

Podpredseda ŽŠR
1. Podpredsedu ŽŠR navrhuje predseda ŽŠR (spravidla druhý kandidát v poradí) a schvaľuje ho nad 1/2
väčšinou hlasov všetkých členov rozšírená ŽŠR.
2. V prípade neschválenia podpredsedu, navrhuje kandidáta na funkciu ľubovoľný člen rozšírenej ŽŠR a
voľba prebehne väčšinovým dvojkolovým systémom. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát, musí
získať nad 1/2 väčšinou hlasov všetkých členov rozšírenej ŽŠR.
3. Po ukončení funkcie predsedu ŽŠR preberá funkciu podpredseda ŽŠR, ak s tým súhlasí nad 1/2 väčšina
všetkých členov rozšírenej ŽŠR. Ak členovia súhlas nevyjadria, do 2 mesiacov musí prebehnúť voľba nového
predsedu ŽŠR.
4. Podpredseda žiackej školskej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

Hospodárenie
1. Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy a/alebo z
prostriedkov SRRZ – RZ pri SPŠS.
2. Koordinátor ŽŠR je zodpovedný za podanie žiadosti o príspevok na činnosť ŽŠR z prostriedkov SRRZ – RZ
pri SPŠS ako aj za vyúčtovanie týchto prostriedkov a spolu s ostatnými členmi dohliada na ich efektívne
využívanie.

Rokovania ŽŠR
1. Žiacka školská rada zasadá v súlade so schváleným plánom činnosti ŽŠR v príslušnom školskom roku
alebo podľa potreby.
2. Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné, ak inak nerozhodne nad 1/2 väčšina všetkých členov
rozšírenej ŽŠR a so súhlasom koordinátora.
3. Z každého zasadnutia sa vedie prezenčná listina a členovia sú zodpovední za vyhotovenie zápisnice -táto
je podpísaná zapisovateľom a overovateľom.
4. Zápisnicu zo zasadnutia ŽŠR vo veci voľby žiackeho člena do Rady školy vyhotovuje koordinátor ŽŠR a v
termíne do troch dní od voľby ju predloží aj s podpismi minimálne dvoch overovateľov riaditeľovi školy.
5. V prípade nariadeného prerušenia vyučovania v školách ŽŠR zasadá online prostredníctvom
videokonferencie.

Členstvo v rozšírenej ŽŠR
1. Členom je predseda triedy alebo triedou poverený žiak na zastupovanie záujmov žiakov danej triedy.
2. 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) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady (s výnimkou uznesenia k voľbe člena do Rady
školy),
e) predkladať na rokovaniach žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,
f) hlasovať za svojho voliteľa pri voľbe žiackeho zástupcu do Rady školy (1. roč. - 2 volitelia, 2.-4. roč. 3
volitelia; spolu 11 voliteľov).
3. Žiaci rozšírenej ŽŠR si spomedzi seba podľa kľúča zvolia voliteľov za ročníky, ktorí následne hlasujú za
kandidáta na člena do Rady školy. Voľba prebehne väčšinovým dvojkolovým systémom. V prípade, že sa
prihlási len jeden kandidát, musí získať nad 1/2 väčšinu hlasov všetkých voliteľov.
4. Člen rozšírenej žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutiach. Neospravedlnená
účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si
povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
5. Člen rozšírenej žiackej školskej rady je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo
zasadnutí všetkým žiakom v triede.
6. Člen rozšírenej žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov (rozsah
poskytnutých údajov kontroluje Koordinátor ŽŠR a spravidla je v rozsahu: meno, trieda/ročník, funkcia
v ŽŠR, príp. bydlisko v rozsahu obec alebo vek).
7. Členstvo v ŽŠR zaniká odstúpením, zanechaním štúdia na strednej škole, poškodzovaním jej dobrého
mena či odvolaním, ak si člen neplní svoj povinnosti nadpolovičnou väčšinou žiackej školskej rady alebo sa
3x po sebe bez uvedenia závažného dôvodu nezúčastnil zasadnutia ŽŠR.

Štatút nadobúda platnosť 28.10.2020.

