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Členovia žiackej školskej rady v školskom roku 2020/2021 sú: 

 

 

Samanta Dunková 5.A Claudia Kandráčová 7.A 

Klaudia Šandorová 5.B Laura Žigová 8.A 

Radka Horváthová 6.A Melisa Žigová 9.A 

Milan Žiga 6.B Mgr. Marta Kľocová – koordinátorka ŽŠR 

 

 

My, členovia žiackej školskej rady, 

sľubujeme na svoju česť a svedomie,  

že si budeme zodpovedne plniť svoje povinnosti,  

že budeme čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov,  

že budeme spolupracovať s vedením školy, so svojím triednym 

učiteľom a ostatnými pedagogickými pracovníkmi  

a že urobíme všetko, čo bude v našich silách,  

aby sme robili dobré meno našej škole. 

 Svoju funkciu sa budeme snažiť vykonávať poctivo  

počas celého školského roka.  

 

Tak sľubujeme! 

 

 

       

 

 

 

 



ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

 
Článok 1: 

Úvodné ustanovenie 

 
     Štatút Žiackej školskej rady Základnej školy v Bystranoch podrobnejšie vymedzuje 

poslanie a úlohy žiackej rady, ustanovuje povinnosti a práva jej členov. 

     Žiacka rada je dobrovoľným združením žiakov 5. - 9. ročníka základnej školy bez rozdielu 

národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu. 

     Je iniciatívny a poradný orgán školy, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania 

v základnej škole.  

     Cieľom zriadenia žiackej rady je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať 

svoje názory i názory rovesníkov tried , niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej 

škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu 

žiakov. 

     Žiacku radu tvorí 7 členov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov 

zúčastnených na voľbách. 

     Sídlom Žiackej školskej rady je Základná škola, 053 62 Bystrany 13. 

 

Článok 2: 

Poslanie žiackej školskej rady 

 
     Poslaním žiackej školskej rady je: 

 presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich; 

 podieľať sa na organizovaní podujatí a mimoškolskej činnosti žiakov školy; 

 hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať 

opatrenia na zlepšenia všetkých činností v škole; 

 riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné 

správanie v škole i mimo nej; 

 vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi; 

 zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať 

vzájomné nedorozumenia a predchádzať im; 

 formulovať a predkladať požiadavky žiakov vedeniu školy; 

 podporovať pravidelnú dochádzku do školy; 

 monitorovať príznaky šikanovania a xenofóbie. 



Článok 3: 

Úlohy žiackej školskej rady 

 

      Úlohy žiackej školskej rady sú: 

 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;  

 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.  

 Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

 Volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy. 

 Pripravuje relácie do školského rozhlasu, zverejňuje informácie na nástenke ZŠR. 

 Spolupodieľa sa pri príprave rôznych podujatí organizovaných školou. 

 

Článok 4: 

Spôsob voľby, organizácia a zasadnutie členov žiackej školskej rady 

 

 

 Člena žiackej rady si volia žiaci 5. – 9. ročníka. Žiacka rada sa volí raz ročne, a to 

vždy na začiatku školského roka. 

 V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia a špeciálne triedy jeden zástupca výberom 

triedneho učiteľa a po dohode s triednym kolektívom. Zo zástupcov tried sa 

v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet žiakov žiackej rady. 

Členmi žiackej rady sa stávajú 7 žiaci s najvyšším počtom hlasov získaných vo 

voľbách. 

 Ak zanikne členstvo žiaka v žiackej rade odvolaním, nahradí ho žiak nasledujúci 

v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách. 

 Na prvom zasadnutí žiackej rady sa volí jej predseda a podpredseda.  

 Činnosť žiackej rady prebieha na základe schváleného plánu na celý školský rok. 

 Žiacka rada sa schádza pravidelne, jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby, a to 

v priestoroch základnej školy. 

 Zasadnutia zvoláva a jeho program pripravuje predseda žiackej rady v spolupráci 

s koordinátorom žiackej rady. 

 Zvolený člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach 

žiackej rady. Ak sa nemôže zasadnutia zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť. 



 Žiacka rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

členov. 

 Všetci členovia majú navzájom rovnoprávne postavenie. Každý člen má 1 hlas. 

Dospelí členovia ŽSR majú pri hlasovaní iba poradný hlas. 

 V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení žiackej rady má predseda žiackej rady 

právo dvoch hlasov. 

 Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 Mimoriadne zasadnutie môže zvolať len predseda a koordinátor žiackej rady, alebo jej 

členovia, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov. 

 Členovia žiackej rady čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor na dohodnutom 

mieste podľa pokynov koordinátora. 

 Žiacka rada nebude zasahovať do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje výlučne 

riaditeľka školy. 

 

Článok 5: 

Práva a povinnosti členov žiackej školskej rady 

 

Práva člena žiackej školskej rady: 

 Voliť a byť volený. 

 Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety 

a pripomienky k činnosti ŽŠR. 

 Slobodne vyjadriť svoj názor. 

 Požiadať o mimoriadne zvolanie ŽŠR. v prípade nutnosti riešenia problému. 

 Právo spolurozhodovať o činnosti, predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, 

prípadne materiály. 

 Organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach. 

 

 

Povinnosti člena žiackej školskej rady: 

 Pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach žiackej rady, v prípade neúčasti 

sa ospravedlniť predsedovi alebo koordinátorovi. 

 Zodpovedne plniť zverené úlohy. 

 Spolupracovať s riaditeľkou školy, s jej vedením i učiteľmi a vychádzať 

zo záväzných pravidiel školského poriadku. 



 Pravdivo informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutia na triednických 

hodinách, o konzultovaných problémoch a o rozhodnutiach, ku ktorým žiacka           

rada dospela. 

 Chrániť dobré meno školy. 

 Byť aktívny a tvorivý pri práci žiackej rady. 

 Dbať na kultúru prejavu reči. 

 

Článok 6: 

Pravidlá správania sa na zasadnutiach žiackej školskej rady 

 

 Neprekrikovať sa, vypočuť si názory iných, navzájom sa rešpektovať. 

 Nezosmiešňovať sa a vzájomne sa neurážať. 

 Dodržiavať zásady a pravidlá slušného správania. 

 Dodržiavať zásady tímovej práce.  

 Snažiť sa o lepšiu atmosféru v škole. 

 

Článok 7: 

Záverečné ustanovenia 

 

 Štatút žiackej školskej rady je povinný rešpektovať každý zvolený člen. 

 Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 21.09.2020. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


