
Zápisnica zo zasadania Žiackej školskej rady dňa 22. 09. 2021 
 

Prítomní: PhDr. Lenka Sádecká 

Členovia ŽŠR:  

Dominika Gašparová – predseda ŽŠR 

Tamara Vetešková – podpreseda ŽŠR 

Samuel Držka 

Miroslav Pončík 

Viktória Jurkovičová 

Richard Kohutiar 

Marko Koudelík 

Jakub Kováčik 

Lukáš Pagáč 

Miroslav Luhový             

Martina Habudová 

Martin Špánik 

                           

Program: 

      1. Voľba predsedu, podpredsedu ŽŠR a člena Rady školy, sľub členov ŽŠR 

      2. Schválenie štatútu ŽŠR na školský rok 2021/2022 

      3. Prerokovanie a schválenie školského poriadku na šk. rok 2021/2022 

      4. Prerokovanie a schválenie organizácie vyučovania a rozvrhu na šk. rok 2021/2022 

      5. Schválenie plánu zasadania ŽŠR a plánu práce ŽŠR 

      6. Diskusia 

 

 

Priebeh: 

Bod č. 1 

Novozvolení členovia ŽŠR si spomedzi seba jednohlasne zvolili za predsedníčku Dominiku 

Gašparovú a za podpredsedníčku Tamaru Veteškovú. Slávnostne zloženie sľubu. 

 

 

Bod č. 2 

Členovia žiackej školskej rady schválili štatút ŽŠR na š. r. 2021/22 

Viď. Príloha č. 1 

 

Bod č. 3 

Členovia ŽŠR prerokovali školský poriadok na šk. r. 2021/2022. 

 

Bod č. 4  

Členovia ŽŠR prerokovali a schválili organizáciu vyučovania a rozvrh na šk. rok 2021/22 

 

Bod č.5 

Členovia ŽŠR jednohlasne schválili plán práce a plán zasadania ŽŠR na š. r. 2021/2022. 

 

 

Bod č. 6 

- vytvoriť nástenku ŽŠR 

Z:Viktória Jurkovičová,                                                               T: 27.9.2021 



 

- Zaviazať kontakty s charitatívnymi organizáciami Biela pastelka, Hodina Deťom. 

Nakontaktovať sa na detský domov v Púchove, Domov seniorov v Púchov,  

 

Z:  Vetešková,  Držka, Kohutiar                                               T: 27. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

Púchov 22. 9. 2021                                                       PhDr. Lenka Sádeká 

                                                                                        koordinátorka ŽŠR 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Príloha č. 1                                                 

 Štatút Žiackej školskej rady 

SŠ, I. Krasku, 020 32  Púchov 

 
Preambula 

V zmysle ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školskej a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 sa 

vydáva tento štatút Žiackej školskej rady pri SŠ, I. Krasku, 020 32  Púchov  (ŽŠR). 

 

Článok l. 

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady 
1. ŽŠR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2. ŽŠR reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu 

školy.  

3. Žiacka školská rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov zvolí v tajnom hlasovaní 

nadpolovičná väčšina žiakov školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia 

riaditeľovi školy. 

Článok ll. 

Činnosť žiackej školskej rady 
1. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. ŽŠR : 

a) sa vyjadruje 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 riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,  

d) Volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 

2. ŽŠR ďalej : 

a) podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, 

b) rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy, prijíma, konzultuje a iniciuje 

návrhy na zveľadenie priestorov školy, 

c) iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

 

3. ŽŠR alebo ŠR 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. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania 

zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

ŽŠR. 

Článok lll. 

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov 
1. ŽŠR tvoria zástupcovia tried (jeden zástupca z každej triedy),  vrátane  predsedu 

a podpredsedu ŽŠR. 

2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy. 

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca (predseda triedy) tajným hlasovaním.  



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

hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy, t.j. voľba predsedu ŽŠR a člena rady školy 

sa spája do jedného hlasovania. Podpredsedom ŽŠR sa stáva žiak s druhým najväčším 

počtom hlasov.  

5. Z každej voľby sa robí zápisnica.  

Článok lV. 
1. Členstvo v ŽŠR zaniká: 

a) ukončením štúdia, 

b) vzdaním sa členstva, 

c) odvolaním, napr. za neospravedlnenú neúčasť na 3 po sebe konaných zasadnutiach. 

2. Ak členstvo zanikne, je tajným hlasovaním volený nový člen ŽŠR. 

Článok V. 

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady 

1. Člen má právo: 

a) voliť a byť volený, 

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR, 

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

a slobodne sa k nim vyjadrovať, 

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR, 

e) predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály. 

 

2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch 

po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie 

povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu. 

3. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina 

účastníkov zasadnutia. 

5.  ŽŠR má aspoň raz do mesiaca samostatné zasadnutie.  

Článok VI. 

Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady 
1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene. 

Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR. Komunikuje s vedením školy, 

ktorému predkladá podnety, závery, postrehy a  rady, prediskutováva akcie plánované 

ŽŠR. 

2. Ak vznikne situácia s nerovnosťou hlasov, predseda má právo hlasovanie rozhodnúť. 

Predseda dohliada na činnosť všetkých členov ŽŠR. 

3. Podpredseda ŽŠR v čase neprítomnosti predsedu ŽŠR plní všetky jeho povinnosti. 

Článok VII. 
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 16. 09. 2021 

a od tohto dňa nadobúda účinnosť. 

 Púchov  16. 09. 2021 

___________________ 

Ing. Lenka Jancíková 

riaditeľka školy 

 

___________________ 

Dominika Gašparová,  predsedníčka ŽŠR 


