
Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18,07542 Trebišov 

 

 

Štatút žiackej školskej rady 

 

Preambula 

 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/2018 Z. z. zo 7. februára 

2018,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) pri Obchodnej akadémii Trebišov, 

Komenského 3425/18,07542 Trebišov vydáva tento štatút žiackej školskej rady. 

 

Článok I.  

Základné ustanovenia 

1. Žiacka školská rada sa zriaďuje pri Obchodnej akadémii Trebišov.  

2. Sídlom ŽŠR je Komenského 3425/18,07542 Trebišov 

 

Článok II. 

 Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady 

1. Žiacka školská rada je zriadená podľa ZÁKONA č. 54/2018 Z. z. zo 7. februára 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 

26 a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 



Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 

o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci Obchodnej 

akadémii. 

2.  Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania, vedie 

žiakov k tvorivosti, samostatnej práci, kooperácii, pôsobí preventívne z hľadiska 

sociálno-patologických javov, vedie k tolerancii a zodpovednosti, tak aby pri tom 

neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.  

3.  Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy. 

 

Článok III.  

Činnosť žiackej školskej rady 

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa 

vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň 

organizuje.  

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje 

žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a 

návrhy, žiakov zastupuje i navonok.  

3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie školy.  

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.  

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.  

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.  

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie 

žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.  

8. Žiacka školská rada na svojom poslednom zasadnutí na konci školského roka 

hodnotí svoju činnosť za celý školský rok, na základe čoho následne zostaví záverečnú 

správu, v ktorej sa uvedie, aké podujatia boli zrealizované a s akým výsledkom, aké 

podujatia sa nepodarilo uskutočniť a čo bolo toho príčinou a aké podujatia boli 

zrealizované mimo plánovaných, čo k tomu viedlo a s akým výsledkom.  



9. Žiacka školská rada spolupracuje s rôznymi organizáciami, združeniami a školami.  

10. Žiacka školská rada sa zúčastňuje podujatí organizovaných v spolupráci s mestom, 

s krajom. 

 

Článok IV. 

 Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov 

1. Žiacka školská rada ma 8 členov +1 predsera 

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. 

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním(môže, ale nemusí byť 

predseda triedy). 

4. Zo zástupcov tried sa vytvorí ŽŠR. Predsedu a podpredsedu ŽŠR si spomedzi seba 

zvolia členovia ŽŠR. 

5. Funkčné obdobie členov a podpredsedu ŽŠR je 1 rok, ak nenastanú iné skutočnosti 

uvedené v tomto článku. 

6. Predsedom ŽŠR sa stáva ten žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet 

hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy. 

7. Funkčné obdobie predsedu ŽŠR sú 4 roky, ak nenastanú iné skutočnosti uvedené 

v tomto článku. 

8. Z každej voľby sa robí zápisnica , ktorá musí byť predložená vedeniu školy. 

 

Článok V. 

Prísaha člena žiackej školskej rady 

Ako novozvolený člen žiackej školskej rady tu pred vami všetkými slávnostne 

sľubujem : 

Budem spravodlivo, nezaujato, čestne, objektívne a úprimne vždy stáť na 

strane pravdy. Pri komunikácii s vedením školy, s koordinátorom žiackej 

školskej rady, s ostatnými členmi žiackej školskej rady a so všetkými žiakmi 

školy sa budem správať podľa princípov a pravidiel slušného správania a 

morálky. Aj napriek tomu, že mojou úlohou je obhajovať záujmy žiakov, v 

prípade porušovania školského poriadku a slušného správania a morálky, 

tomu tak nebude. Budem sa správať a konať tak, aby som nepoškodil dobré 

meno nielen žiackej školskej rady, ale i školy a jej celého osadenstva.  

Týmto slávnostne sľubujem a prisahám! 

 



 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady 

1. Člen má právo:  

a) Voliť a byť volený, 

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

žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,  

c) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,  

d) predkladať na rokovania žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne 

materiály, 

 e) navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo 

podpredsedu. 

 

2. Každý člen žiackej školskej rady: 

 a) Reprezentuje školu ako celok. 

 b) Reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne. 

 c) Informuje žiakov o pripravovaných podujatiach.  

d) Podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí.  

e) Propaguje činnosť a úlohy žiackej školskej rady medzi žiakmi školy.  

f) Monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany 

žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach 

žiackej školskej rady.  

g) Správa sa podľa zásad a pravidiel tohto štatútu, školského poriadku, zásad 

slušného správania a správa sa tak, aby žiacku školskú radu dôstojne reprezentoval.  

h) Svojim konaním zodpovedá za celkový výzor žiackej školskej rady a školy. 

 

 3. Člen žiackej školskej rady je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. 

Neospravedlnená účasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako 

nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa 

tohto štatútu a má za následok automatické vylúčenie.  

4. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov 

chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 



 

 

Článok VII. 

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady 

1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej 

mene.  

2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR. 

3. Predseda ŽŠR rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie jednotlivými 

členmi ŽŠR. 

 4. Predseda ŽŠR je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných 

podujatiach. 

 5. Pri uznášaní má predseda ŽŠR jeden platný hlas tak, ako každý iný člen ŽŠR. 

 

Článok VIII. 

Povinnosti podpredsedu žiackej školskej rady 

1. Podpredseda ŽŠR zastupuje predsedu ŽŠR a napomáha jeho činnosti v prípade 

potreby.  

2. Podpredseda ŽŠR plní úlohy uvedené v čl. VIII. a v plnej miere zastupuje 

predsedu ŽŠR v čase jeho neprítomnosti. 

3. Pri uznášaní má podpredseda ŽŠR jeden platný hlas tak, ako každý iný člen ŽŠR. 

 

Článok IX. 

Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy 

1. Zastupuje záujmy členov ŽŠR v rade školy.  

2. Informuje v prípade potreby členov ŽŠR o obsahu a výstupoch zasadnutí rady 

školy. 

3. Pri uznášaní má zástupca Žiakov v rade školy jeden platný hlas tak, ako každý iný 

člen rady školy. 

 

Článok X. 

Zánik mandátu člena žiackej školskej rady a doplňujúce voľby 

1. Mandát člena žiackej školskej rady môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením, 

zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.  



2. Člena žiackej školy rady odvoláva na základe skutočností nadpolovičná väčšina 

prítomných členov žiackej školskej rady na mimoriadnom zasadnutí žiackej školskej 

rady.  

3. V prípade odvolania člena žiackej školskej rady a zanechania štúdia  je na 

uvoľnenú funkciu prednostne nominovaný žiak z danej triedy.  

 4. Voľba na uvoľnenú funkciu vyhlasuje žiacka školská rada do 3 kalendárnych dní 

od odvolania člena žiackej školskej rady. 

5. Novým členom žiackej školskej rady na uvoľnenom poste sa stáva žiak z danej 

triedy, ktorý získal v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu platných odovzdaných 

hlasov, podľa článku IV odsek 3- 

6. V prípade odstúpenia žiaka z funkcie predsedu žiackej školskej rady, ukončenia 

štúdia alebo smrti žiaka školy sa pripravia a vykonajú nové voľby podľa Článku IV. 

tohto štatútu. 

 

Článok XI 

Koordinátor žiackej školskej rady 

1. Koordinátor žiackej školskej rady je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby 

koordinoval činnosť žiackej školskej rady.  

2. Koordinátor žiackej školskej rady dohliada na to, aby žiacka školská rada 

fungovala v súlade s týmto štatútom a zásadami slušného správania. 

 3. Koordinátor žiackej školskej rady dohliada na plnenie si povinností všetkých 

členov žiackej školskej rady.  

4. Koordinátor žiackej školskej rady má právo navrhovať kandidátov na funkcie 

členov žiackej školskej rady, ako aj navrhovať podnety na ich odvolanie.  

5. Koordinátor žiackej školskej rady pomáha a usmerňuje členov žiackej školskej 

rady pri organizovaní podujatí. 

 6. Koordinátor žiackej školskej rady vedie členov žiackej školskej rady k 

samostatnosti a zodpovednosti, učí ich vystupovať, formulovať a vyjadrovať 

myšlienky, názory, postrehy, viesť diskusiu, spolupracovať so žiakmi školy, 

rokovať s vedením školy či inými organizáciami. Vedie ich k tímovej práci. 

Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a podporuje 

spoluprácu s inými žiackymi školskými radami a inými organizáciami.  



7. Koordinátor žiackej školskej rady na poslednom zasadnutí na konci školského 

roka pomáha členom rady vytvoriť plán práce na nasledovný školský rok a pomáha 

im zostaviť záverečnú správu, ktorú následne číta na vyhodnocovacej porade školy. 

 8. Koordinátor žiackej školskej rady má právo na konci školského roka udeliť 

pochvaly tým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do podujatí či pomáhali členom 

žiackej školskej rady s ich prípravami. 

 

Článok XII. 

Finančné zabezpečenie žiackej školskej rady 

1. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok. 

2. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť v súlade s ustanovením Vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 

Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení, po dohode s vedením školy (riaditeľ školy, rada školy, 

ZRPŠ...) predkladá návrh rozpočtu ŽŠR na školský rok, ktorý sa zostavuje 

najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet 

zostavuje. 

3. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel 

určenými. 

 

Článok XIII. 

Zasadnutia žiackej školskej rady 

1. Žiacka školská rada zasadá vo vopred určený deň, najmenej raz za  3. 

mesiace.  

2. V prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne 

zasadnutie žiackej školskej rady jej predseda alebo podpredseda.  

3. Zasadnutie žiackej školskej rady môže zvolať aj jej koordinátor alebo vedenie 

školy.  

4. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa 

archivujú. 

 

 

 



Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 

1. Žiacka školská rada zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny 

členov žiackej školskej rady. Túto vôľu žiakov môže predseda žiackej 

školskej rady zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie 

prostredníctvom ankety alebo priamym oslovením žiakov. Pritom názor v 

tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% žiakov – členov žiackej školskej 

rady. Na základe toho zvolá predseda žiackej školskej rady mimoriadne 

(záverečné) zasadnutie žiackej školskej rady, ktorá v mene členov rady 

potvrdí zánik žiackej školskej rady a zabezpečí organizáciu s tým spojených 

opatrení. 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený žiackou školskou radou na 

zasadnutí žiackej školskej rady dňa 30.09.2021. 

 

 

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

predseda ŽŠR                                                                         koordinátor ŽŠR 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 5.10.2021 

 

 

Predložené vedeniu školy : 

 

 

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

riaditeľka školy 

V Trebišove, dňa 5.10.2021 


