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Školský rok: 2016/2017 



Členovia žiackej školskej rady:  

 

Vanesa Šandorová 4.A Estera Dunková 6.A 

Anežka Šandorová 5.A Michal Majerčák 6.A 

Andrea Horváthová 5.A Dominik  Pecha 6.C 

Žaneta Kandráčová 5.B Ivan Pecha 7.A 

Melisa Žigová 5.B Ivana Dunková 9.A 

Sára Pechová 5.C Mgr. Marta Kľocová – koordinátorka 

   

 

 

Sľub členov žiackej školskej rady: 

 

My, členovia žiackej školskej rady v Bystranoch, 

sľubujeme na svoju česť a svedomie,  

že si budeme plniť svoje povinnosti člena žiackej školskej rady,  

budeme čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov,  

spolupracovať s vedením školy, so svojím triednym učiteľom  

a ostatnými pedagogickými pracovníkmi  

a robiť všetko pre dobré meno našej školy.  

Svoju funkciu budeme 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 školskej rady, ustanovuje povinnosti a práva jej členov. 

      Žiacka školská rada je dobrovoľným združením žiakov 4.- 9. ročníka základnej školy bez 

rozdielu národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu.   

      Je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania 

v základnej škole. 

      Sídlo Žiackej školskej rady: Základná škola, 053 62 Bystrany 13. 

 

Článok 2: 

Poslanie žiackej školskej rady 
 

      Poslaním žiackej školskej rady je: 

� zastupovať všetkých žiakov Základnej školy v Bystranoch v súlade s princípmi 

humanizmu  a demokracie, vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení; 

� formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov; 

� organizovať a pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských akcií; 

� podporovať pravidelnú dochádzku do školy; 

� riadiť sa Deklaráciou práv dieťaťa,  z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa: 

� Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

� Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. 

� Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

� Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. 

� Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí. 

� Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. 

� Právo na bezplatné vzdelávania, hru a zotavenie. 

� Právo na prednostnú ochranu a pomoc. 

� Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním. 

� Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, 

mieru bratstva. 



Článok 3: 

Úlohy žiackej školskej rady 

 

                    Úlohou žiackej školskej rady je:  

� Sprostredkovanie výmeny informácií medzi žiakmi, učiteľmi, vedením školy 

a zamestnancami školy. 

� Dodržiavanie školského poriadku.  

� Šetrné zaobchádzanie s majetkom školy a starostlivosť o prostredie školy a jej okolie. 

� Predchádzanie prejavov šikanovania a ubližovania druhým. 

� Riešenie pripomienok a návrhov žiakov na zlepšenie chodu školy.  

� Spolupodieľanie sa pri príprave rôznych podujatí organizovaných školou. 

� Podporovanie sebadôvery, samostatnosti, tvorivosti a umožnenie sebarealizácie 

žiakov. 

 

Článok 4: 

Organizácia  a zasadnutie žiackej školskej rady 

 

� Žiacka školská rada sa volí raz ročne, a to vždy na začiatku školského roka. 

� Člena žiackej školskej rady si volia žiaci 4.- 9. ročníka v spolupráci s triednym 

učiteľom. 

� V prípade nespokojnosti s jeho prácou môže byť nadpolovičnou väčšinou svojich 

spolužiakov odvolaný a na jeho miesto je zvolený iný triedny zástupca. Svoje 

rozhodnutie je povinný konzultovať so svojím triednym učiteľom. 

� Na prvom zasadnutí sa volí predseda a podpredseda. Činnosť žiackej školskej rady 

prebieha na základe schváleného plánu na celý školský rok. 

� Žiacka školská rada sa schádza pravidelne – každý štvrťrok, prípadne podľa potreby, 

a to v priestoroch základnej školy. 

� Zasadnutia zvoláva a jeho program pripravuje predseda žiackej školskej rady 

v spolupráci s koordinátorom žiackej školskej rady. 

� Zvolený člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach 

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

a zabezpečiť za seba náhradu. 

� Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov. 



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

Prítomní dospelí hlasovacie právo nemajú. 

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

školskej rady právo dvoch hlasov. 

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

� Mimoriadne zasadnutie  môže  zvolať len predseda a koordinátor, alebo jej členovia, 

ak o to požiada aspoň jedna tretina členov. 

� Členovia žiackej školskej rady čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor 

na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora.  

� Počas každého rokovania sa vedie zápisnica, ktorá obsahuje: 

� menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí; 

� program zasadnutia; 

� prerokované problémy; 

� návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti; 

� záver a uznesenie, opatrenia. 

� Žiacka školská 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: 

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

a pripomienky k činnosti parlamentu. 

� Slobodne vyjadriť svoj názor. 

� Požiadať o mimoriadne zvolanie žiackej školskej rady v prípade nutnosti riešenia 

problému. 

� Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.  

� Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie počas vyučovania. 

� Podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak 

aktívne pomáhať pri skrášľovaní školy. 

� Podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie. 

� Organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach. 

 



      Povinnosti člena žiackej školskej rady: 

� Pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach žiackej školskej rady, v prípade neúčasti sa 

ospravedlniť predsedovi alebo koordinátorovi. 

� Spolupracovať s vedením školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy 

a vychádzať zo záväzných pravidiel Školského poriadku. 

� Rešpektovať spoločenské pravidlá a zásady slušného správania. 

� Pravdivo informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutia na triednických 

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

rada dospela. 

� Chrániť dobré meno školy. 

� Byť aktívny a tvorivý pri práci žiackej školskej rady. 

 

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. 

 

Článok 7: 

Záverečné ustanovenia 

 

� Štatút žiackej školskej rady je povinný rešpektovať každý zvolený člen. 

� Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 23.09.2016. 

 

 

V Bystranoch, dňa 23.09.2016 

 

 

           Mgr. Marta Kľocová                                                                   Mgr. Júlia Čurillová 

koordinátorka žiackej školskej rady                                                 riaditeľka školy 

 

 



PLÁN ZASADNUTÍ ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

 NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

 

 

September 

� Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady, voľba výboru.  

� Oboznámenie členov žiackej školskej rady so Štatútom  žiackej školskej rady a jeho 

schválenie. 

� Sľub nových členov. 

� Námety a nápady na tvorbu plánu aktivít žiackej školskej rady na školský rok 

2016/2017 a následne ich schválenie. 

� Rozdelenie úloh členom žiackej školskej rady.  

Január 

� Zasadnutie žiackej školskej rady. 

� Vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady za prvý polrok. 

� Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek. 

� Rozdelenie úloh členom žiackej školskej rady.  

Apríl 

� Zasadnutie žiackej školskej rady. 

� Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek. 

� Rozdelenie úloh členom žiackej školskej rady.  

Jún 

� Zasadnutie žiackej školskej rady. 

� Vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady za druhý polrok. 

� Udelenie pochvaly za aktívnu a tvorivú prácu v žiackej školskej rade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN AKTIVÍT  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY  

NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

  

Október 

� Príprava imatrikulácie pre nultý a prvý ročník.  

� Zber papiera. 

November 

� Realizácia  imatrikulácie pre nultý a prvý ročník. 

December 

� Pomoc pri príprave a organizácii vianočného programu. 

� Vianoce pre zvieratká – príprava a odvoz krmiva (zrniečka, ovocie, seno, suchý 

chlebík...) do lesa pre zvieratá. 

Január 

� Pomoc pri príprave a organizácii Celoškolskej súťaže vo vytvorení vlajky školy. 

� Súťaž o najkrajšiu triedu – vyhlásenie súťaže o najkrajšiu triedu. Kritéria hodnotenia: 

celková čistota triedy, čisté lavice, aktuálna výzdoba triedy, ovzdušie. 

Február 

� „Pestujeme medzitriedne vzťahy“ (Medzinárodný týždeň priateľstva) – výroba 

a odovzdanie darčekov pre žiakov ostatných tried. 

Marec 

� Pomoc pri príprave a organizácii celodennej školskej akcie „Ostaň s nami, rozprávka“. 

� Európsky deň – prezentácia vybraných štátov EÚ. 

Apríl 

� Deň Rómov – zapojenie do súťaže o najkrajší kútik s rómskymi tradíciami, remeslami 

a pod. 

Máj  

� Akcia „Deviataci za katedrou“ – deviataci v role učiteľov vyučujú mladších žiakov. 

� Pomoc pri organizácii medziškolského turnaja v malom futbale. 

Jún 

� Výlet členov žiackej školskej rady. 

 

      Predkladaný plán aktivít žiackej školskej rady na rok 2016/2017 je možné v priebehu 

školského roka dopĺňať a meniť podľa aktuálnych požiadaviek. 

                                                                                                                                   


