
ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPŠ STAVEBNEJ  

A GEODETICKEJ, LERMONTOVOVA 1, KOŠICE 

 
V súlade so zákonom SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady. 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 
 

1. Žiacka školská rada (ďalej len Žiacka rada) je zriadená pri Strednej priemyselnej škole 

stavebnej a geodetickej v Košiciach na ul. Lermontovovej č.1. 

2. Sídlo Žiackej rady je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená. 

 

Článok II. 

Poslanie a činnosť Žiackej rady 
 

1. Žiacka rada je osobitným orgánom školskej samosprávy strednej školy, ktorá reprezentuje 

žiakov strednej školy, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

2. Žiacka rada: 

a) vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania, 

b) podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a 

návrhy, zastupuje žiakov i navonok, 

d) volí a odvoláva zástupcu žiakov strednej školy, 

e) podporuje vzájomné porozumenie a účasť študentov na školských akciách. 

3. Rozhodnutia žiackej rady sa vydávajú formou uznesenia. 

4. Náklady na činnosť Žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu 

školy. 

 

Článok III. 

Orgány Žiackej rady 

 

1. Na uskutočnenie svojich cieľov Žiacka rada vytvára svoje orgány. 

2. Orgánmi Žiackej rady sú: 

 a) Valné zhromaždenie, 

 b) Predseda Žiackej rady, 

 c) Podpredseda Žiackej rady, 

 d) iné podľa rozhodnutia zhromaždenia. 

3. Na prijatie rozhodnutia orgánu Žiackej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov orgánu, ak nie je určené inak. 

4. Orgány Žiackej rady vydávajú svoje rozhodnutia formou uznesenia. 

5. Uznesenia orgánov sú záväzné pre všetkých členov ŽR. Ich nedodržiavanie sa považuje za 

porušenie týchto stanov. 

6. Na každom zasadnutí orgánov Žiackej rady sa vyhotovuje prezenčná listina, ktorá musí 

obsahovať:  

 a) dátum konania Žiackej rady, 

 b) meno a priezvisko člena orgánu, 

 c) podpis člena. 

 



Článok IV. 

Valné zhromaždenie 
 

1. Valné zhromaždenie (ďalej len zhromaždenie) je najvyšším orgánom Žiackej rady, v 

ktorom sú zastúpení jeho členovia. 

2. Členovia zhromaždenia sú volení v tajnom hlasovaní študentov školy. 

3. Zhromaždenie sa skladá z členov, ktorí získali vo voľbách najvyšší počet hlasov, t. j. 

nadpolovičnú väčšinu hlasov študentov strednej školy. 

4. Zhromaždenie: 

 a) rozhoduje o vylúčení člena Žiackej rady, prípadne pozastavení jeho členstva, 

 b) pozastavuje a obnovuje hlasovacie právo člena Žiackej rady, 

c) volí a odvoláva predsedu Žiackej rady dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 

členov zhromaždenia, 

d) rozhoduje o všetkých závažných problémoch, týkajúcich sa činnosti Žiackej rady. 

5. Z každého zasadnutia zhromaždenia sa vedie zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje svojím 

podpisom predseda Žiackej rady, prípadne podpredseda Žiackej rady. 

6. Zhromaždenie má právo rušiť rozhodnutia všetkých orgánov Žiackej rady dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

7. Zhromaždenie má právo odvolať svojho predsedu a podpredsedu dvojtretinovou väčšinou 

hlasov všetkých svojich členov v prípadoch porušenia týchto stanov alebo ak uznajú ich 

konanie za nezlúčiteľné s funkciou, a to najmä v prípade: 

 a) sprenevery peňazí, 

 b) marenia činnosti Žiackej rady, 

 c) porušenia etiky a dobrých mravov, 

 d) neplnenia si svojich povinností. 

 

Článok V. 

Predseda Žiackej rady 

 

1. Na čele Žiackej rady je jej predseda. 

2. Funkcie predsedu Žiackej rady sa spájajú s výkonom funkcie predsedu zhromaždenia. 

3. Predseda Žiackej rady má právo vzdať sa svojej funkcie. 

4. Predseda Žiackej rady: 

 a) je orgánom, ktorý riadi činnosť Žiackej rady a koná v jej mene, 

b) zvoláva a riadi schôdze Žiackej rady, a to minimálne raz za mesiac alebo na 

požiadanie minimálne troch členov zhromaždenia, 

c) podpisuje uznesenia a zápisnice zhromaždenia a všetky ostatné písomnosti v mene 

Žiackej rady, 

d) navrhuje zriadenie funkcie predsedu parlamentu a navrhuje kandidáta na jej 

obsadenie, 

e) je zodpovedný za každú školskú akciu, ktorú odsúhlasilo vedenie školy, 

f) zúčastňuje sa na celomestskom zasadnutí Študentského parlamentu, pokiaľ tým nie 

je poverený iný člen, 

g) zúčastňuje sa na zasadnutiach Rady školy, 

h) reprezentuje návrhy a požiadavky študentov školy. 

5. Predsedu Žiackej rady zastupuje jeho podpredseda. 

6. Navrhuje člena na zasadnutiach Rady školy, ktorého odsúhlasí nadpolovičná väčšina ŽŠR. 

 

 

 



Článok VI. 

Podpredseda Žiackej rady 
 

1. Podpredseda Žiackej rady dohliada na činnosť zhromaždenia a vykonáva funkciu 

najbližšieho poradcu predsedu Žiackej rady. 

2. Podpredseda Žiackej rady má právo vzdať sa svojej funkcie. 

3. Funkcie podpredsedu Žiackej rady sa spájajú s výkonom podpredsedu zhromaždenia. 

4. Podpredseda Žiackej rady zastupuje predsedu Žiackej rady v prípade jeho neprítomnosti na 

všetkých stretnutiach, preberá všetky jeho funkcie (ustanovené podľa článku 5, odst. 4), má 

právo zvolávať Žiacku radu. 

 

Článok VII. 

Členstvo v Žiackej rade 
 

1. Členstvo v Žiackej školskej rade sa automaticky prenáša z predchádzajúceho školského 

roka do budúceho školského roka. 

2. Členovia ŽR z predchádzajúceho školského roka majú právo dobrovoľne odstúpiť zo 

Žiackej rady v septembri pred vyhlásením nových volieb členov Žiackej rady. 

3. Členovia Žiackej rady sú volení tajným hlasovaním všetkých študentov školy, 

           a) voľby sú platné, ak odovzdá právoplatne označený hlasovací lístok nadpolovičná 

väčšina žiakov školy, 

   b) právoplatným členom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý vo voľbách získa najväčší počet                                               

    hlasov. 

4. Doplňujúce voľby do Žiackej rady vyhlasuje predseda Žiackej rady alebo vedenie školy 

vždy v septembri daného školského roka, pokiaľ počet členov nepresiahol počet 11. 

Doplňujúce voľby sú taktiež vyhlásené, ak počet členov klesol pod 5, a to v ľubovoľnom 

období školského roka. 

5. Členstvo v Žiackej rade je čestné. 

6. Člen Žiackej rady získava hlasovacie právo. 

7. Člen Žiackej rady má právo kedykoľvek odstúpiť zo svojej funkcie. 

8. Žiacka rada má právo vylúčiť svojho člena, prípadne mu pozastaviť jeho činnosť 

dvojtretinovou väčšinou hlasov v prípade ak jej člen:  

 a) si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v Žiackej rade, 

 b) poškodzuje dobré meno parlamentu a všetkých jeho členov, 

 c) bol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, 

 d) sa nezúčastnil na troch po sebe idúcich zasadnutiach Žiackej rady a neposlal ani 

svojho zástupcu, čo je hodnotené ako nezáujem o činnosť Žiackej rady, 

e) ak má zhoršený prospech na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení (priemer 

známok nad 2,5) alebo ak má zníženú známku zo správania. 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti členov Žiackej rady 

 

1. Člen má právo: 

  a) voliť a byť volený, 

  b) navrhovať kandidátov do funkcie v Žiackej rade, 

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania 

a činnosti Žiackej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať, 

d) hlasovať slobodne ku všetkým rozhodnutiam Žiackej rady - za, proti, či sa 

hlasovania zdržať, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 



e) predkladať na zasadnutiach Žiackej rady vlastné námety, nápady, 

pripomienky, prípadne požiadavky od študentov školy. 

2. Člen Žiackej rady je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach. 

3. V prípade neprítomnosti člena ho môže na zasadnutiach zastúpiť jeho zástupca, 

ktorý neskôr informuje člena o priebehu zasadnutia. 

4. Okrem svojej účasti na zasadnutiach je člen Žiackej rady povinný najmä: 

  a) dodržiavať rozhodnutia Žiackej rady, 

  b) vhodným spôsobom reprezentovať Žiacku radu, 

  c) dodržiavať jej stanovy. 

 

 

Článok IX. 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 7.12.2017 a od toho 

dňa nadobúda účinnosť.  

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa  

 

 

 

 

.................................                                               ................................. 

podpis predsedu ŽŠR               podpis riaditeľa školy 

 

 

 
 


