
ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

 

Koordinátorkou Žiackej školskej rady  je Mgr. Alžbeta Lompartová 

Na prvom stretnutí bol schválený štatút ŽŠR, navrhnuté a schválené logo a hymna ŽŠR. 

 



HYMNA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

Hymna žiackej školskej rady je pieseň z CD – „Škola to je život môj“ – ktorej autorkou je p. uč. Eva 

Hricová. 

Ruky do vrecka… 

 

Refrén: Ruky do vrecka si dám, kráčam si jak veľký pán  

             a idem do školy, keď mi je po vôli, komu lepšie ako nám.  

             Komu  lepšie ako nám, veselo si zaspievam, 

             náladu dobrú mám, o nič sa nestarám,  

             v škole predsa všetko mám. 

1. Kde nám je najlepšie, nuž v našej škole,  

       v tej Bystrianskej škole, tam je sveta žiť.  

Máme mi tu všetko čo hrdlo ráči, 

              starajú sa o nás, to sa nám páči. 

Refrén: Ruky do vrecka si dám, kráčam si jak veľký pán  

             a idem do školy, keď mi je po vôli, komu lepšie ako nám.  

             Komu  lepšie ako nám, veselo si zaspievam, 

             náladu dobrú mám, o nič sa nestarám,  

             v škole predsa všetko mám. 

2. Všetko sa nám darí, všetko nám prejde, 

kto by na  nás kričal, tu sa to nesmie. 

Tu sa nik nenudí ani na chvíľu, 

Máme mi tu veľmi dobrú partiu. 

Refrén:Ruky do vrecka si dám, kráčam si jak veľký pán  

             a idem do školy, keď mi je po vôli, komu lepšie ako nám.  

             Komu  lepšie ako nám, veselo si zaspievam, 

             náladu dobrú mám, o nič sa nestarám,  

             v škole predsa všetko mám. 



Základná škola, 053 62 Bystrany 13 

Štatút ţiackej školskej rady 

  

Úvodné ustanovenie 

1. Ţiacka školská rada  tvorí  medzičlánok  medzi  ţiakmi  a  učiteľmi. Poslaním ţiackej školskej rady je 

riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na 

škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi ţiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie 

spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti ţiakov. 

2. Ţiackou školskou radou vedieme ţiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné 

stránky ţivota a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie 

k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. 

3. Cieľom zriadenia ţiackej školskej rady ako dobrovoľného zdruţenia, resp. záujmového útvaru, je 

naučiť ţiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried , niesť 

istú mieru zodpovednosti za ţivot vo svojej škole, a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, 

tvorivosť a umoţniť sebarealizáciu ţiakov. 

  

Článok 1 

 Žiacka školská rada 

1. Ţiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy 

ţiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. 

2. Poslaním ţiackej školskej rady je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na 

zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti 

ţiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. 

3. Spolupracuje s vedením školy,  so ţiakmi aj s učiteľmi školy. 

  

Článok 2 

Sľub člena žiackej školskej rady 

Sľubujem, ţe vţdy budem konať čestne v záujme ţiakov tejto školy, ktorých zastupujem, aby som 

svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi na 

škole.   

Sľubujem, ţe budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem 

vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svojich 



spoluţiakov do akcií školy a bude im vţdy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Ţiackej 

školskej rady. 

Článok 3 

Organizácia žiackej školskej rady 

1. Členmi ţiackej školskej rady sú ţiaci/zástupcovia4.- 8.ročníka. Člen ţiackej školskej rady je volený 

vţdy na jeden školský rok.  

2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú ţiaci právo ho odvolať a zvoliť si nového 

člena/zástupcu. 

3. Ak sa zástupca nezúčastní troch zasadnutí ţiackej školskej rady, ostatní členovia ţiackej školskej rady 

majú právo ho odvolať. 

4. Sídlom ţiackeho parlamentu je Základná škola, 053 62 Bystrany13. 

5. Ţiacka školská rada pracuje pod vedením učiteľa, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľkou školy. 

6. Ţiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

7. Ţiacka školská rada zasadá 1x štvrťročne. 

8. Miestom stretávania je spravidla učebňa v pavilóne A po dohode s koordinátorom (učiteľom) ŢŠR. 

  

Článok 4 

Zasadnutia žiackej školskej rady 

1. Program rokovania ŢŠR zostavuje predseda radyspolu s koordinátorom.  

2. Počas kaţdého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, 

pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania). 

3. Činnosť ŢŠR sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný koordinátorom a schválený členmi na 

1. stretnutí. 

4. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je moţné vykonať na základe dohody s koordinátorom a členmi 

ŢŠR, po predloţení  a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŢŠR. 

  

Článok 5 

 Úlohy člena  žiackej školskej rady 

1. Na kaţdé zasadnutia si člen ŢŠR nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa 

zasadnutí rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spoluţiakov, ktoré chcú prediskutovať 

na zasadnutí ŢŠR. 

2. Zánik členstva v ŢŠR: 



a)vystúpením člena, 

 b)vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku, 

 c) zánikom ţiackej školskej rady. 

4. Člen  ŢŠRsa aktívne zapája do činnosti a aktivít ŢŠR. 

5. Navrhuje a organizuje akcie ŢŠR. 

  

Článok 6 

Vlastnosti člena žiackej školskej rady 

1. Dôvera väčšiny spoluţiakov a ich ochota rešpektovať jeho prácu. 

2. Čestné a slušné vystupovanie voči spoluţiakom i dospelým. 

3. Organizačné schopnosti. 

4. Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní. 

5. Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť 

    argumentácie a vedenia dialógu. 

6. Vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.  

Článok 7 

 Práva a povinnosti žiackej školskej rady 

 

1. Členovia ŢŠR sú volení na dobu jedného školského roku. 

2.   Členovia ŢŠR si na 1. stretnutí volia predsedu a podpredsedu ţiackej ŢŠR. 

3. Títo volení členovia  tvoria výbor ŢŠR.  

4. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. 

5.   Súčasťou kaţdého rokovania ŢŠR je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia od svojich          

spoluţiakov a pedagógov: 

 správanie ţiakov, 

 dochádzka, 

 vzdelávacie výsledky, 

 organizácia mimoškolských aktivít, súťaţí a pod., 

 iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy 

 hodnotenie práce a plnenie plánu, ktorí si ŢŠR schválila na svojom zasadnutí. 



 Článok 8 

Predseda žiackej školskej rady 

1. Zasadnutie ŢŠR zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom program 

zasadnutia. 

2. Predseda ŢŠR má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov. 

3. Mimoriadne zasadnutie ŢŠRmôţe zvolať koordinátor a predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to 

poţiada nadpolovičná väčšina členov. 

4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda ŢŠRspolu s koordinátorom riaditeľke školy. 

5. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom 

ŢŠR. 

6. Predseda ŢŠR má celkový prehľad o akciách, ktoré rada pripravuje. 

7. V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery. 

8. Predseda ŢŠR v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami 

jednotlivým členom rady. 

9. Vedie členov rady k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite. 

  

Článok 9 

Podpredseda žiackej školskej rady 

1. Pomáha predsedovi ŢŠR s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa 

poţiadaviek koordinátora. 

2. V prípade neprítomnosti predsedu  ŢŠR vedie zasadnutie rady. 

3. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti rady, prípadne na povzbudenie členov rady do plnenia 

svojej funkcie. 

  

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1.   Štatút ŢŠR je povinný rešpektovať kaţdý  jej člen . 

2.   Štatút ŢŠR sa môţe meniť a dopĺňať v zmysle bodu 4, Čl. 4 a na základe uznesenia 

ŢŠRformou dodatku. 

3.   Tento Štatút ŢŠR bol schválený na zasadnutí rady dňa 04. 09. 2015 a týmto dňom vstupuje do 

platnosti. 

  



                                     

Koordinátor: Mgr. Alţbeta Lompartová 

Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Čurillová 

V Bystranoch dňa 14. septembra 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predseda ŽŠR: Estera Dunková V.A 

Podpredseda ŽŠR: Nikola Horváthová VIII.A 

 Členovia :  

Paulína Kandráčová IV.B 

Ţaneta Kandráčová IV.B 

Boţena Mirgová VIII.A 



PREHĽAD PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016               

ORGANIZOVANÝCH ŢIACKOU ŠKOLSKOU RADOU 

  

- Zasadnutia ţiackej školskej rady  

Termín: september, december, marec, jún 

- Imatrikulácie 2015/2016 

Termín: november 

- Pomoc pri organizovaní osláv 50. výročia vzniku školy 

- Spolupodieľanie na akciách školy a školských aktivitách: Dňa Rómov; 

Európskeho týţdňa boja proti drogám; Týţdňa zdravia; Dňa detí; Dňa 

Zeme; Dňa vody, Dňa učiteľov 

- Vyhodnocovanie Schránky dôvery 

Termín:  december, jún  

- Valentínska pošta- napíš list svojmu/svojej naj. 

Termín: február 

- Vernisáţ výtvarných  ţiackych prác na tému: „ Svet farieb“. 

Termín: máj 

- Kooperovať s redakčnou radou časopisu Táborisko 

 


