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Článok l.
Všeobecné ustanovenia

1. Žiacka školská rada (ďalej len žiacka rada) pri Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici (ďalej iba SZŠ) je
ustanovená v súlade so zákonom NR SR Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

Č. 365/2004 Z.z. a zákona Č. 564/2004 Z.z.
2. Žiacka rada pri SZŠ v Banskej Bystrici záujmy žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditel'ovi školy
a vedeniu školy.

3. Žiacka rada je ustanovená, ak sú jej členovia v pohyblivom počte (maximálne však 11 riadnych členov) zvolení
v tajnom hlasovaní najväčším počtom hlasom nadpolovičnou väčšinou žiakov SZŠ. O vol'bách vyhotovia žiaci
zápisnicu, ktorú predložia riaditel'ovi školy.

Článok II.
Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka rada pri SZŠ v Banskej Bystrici:

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

b) podiel'a sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá vedeniu školy svoje stanoviská a návrhy, zastupuje
žiakov školy aj navonok,

d) iniciuje, prijíma a konzultuje návrhy na zvel'adenie priestorov školy,

e) volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy,

f) organizuje a podiel'a sa na kultúrnych a spoločenských akciách pre žiakov školy

g) je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí pritom ná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné
uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny pritomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej
rady vo veci vol'by a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov žiackej rady.

Článok III.
Ustanovenie žiackej školskej rady

1. Žiacka rada sa ustanovuje tajným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny žiakov SZŠ.
Žiacka rada pozostáva z pohyblivého počtu riadnych členov a mimoriadnych členov - reprezentantov tried ( za
každú triedu jeden zástupca). Žiacka rada je tvorená predsedom žiackej rady, podpredsedom žiackej rady,
riadnymi členmi a zástupcami jednotlivých tried (mimoriadni členovia žiackej rady) a jedným pedagógom -
koordinátorom.
2. Riadni členovia žiackej rady si spomedzi seba zvolia verejným hlasovaním svojho zástupcu do Rady školy,
ktorý nemôže byť zároveň predsedom žiackej rady. Svoju vol'bu sú povinní podložiť relevantnými dôvodmi.

3. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditel' školy.
4. Riadni členovia žiackej rady si spomedzi seba verejným hlasovaním volia predsedu a podpredsedu žiackej
rady. Svoju vol'bu sú povinní podložiť relevantnými dôvodmi. Predsedom a podpredsedom sa stávajú žiaci s
najväčším počtom hlasov.
5. Funkčné obdobie v žiackej rade pre všetkých volených trvá od zvolenia člena do žiackej rady až po ukončenie
jeho štúdia na SZŠ.



6. V prípade zmeny v členstve žiackej rady z rôznych objektívnych dôvodov sa novým členom ŽŠR stáva jeden z
kandidátov, navrhnutých riadnymi členmi žiackej rady, s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní. Riadni
členovia sú svoju volbu povinní podložiť relevantnými dôvodmi.

7. Mandát člena žiackej rady zaníká jeho odvolaním, vzdaním sa funkcie alebo ukončením štúdia.

8. Členstvo v žiackej rade taktiež zaniká, ak:

a) sa člen opakovane dopúšťa priestupkom proti Školskému poriadku SZŠ,

b) ak sú jeho prospech a dochádzka dlhodobo neuspokojivé,

c) poruší jeden z bodov v článku IV., bod 2.

Článok IV.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen žiackej rady SZŠ má právo:

a) voliť a byť volený ( právo vol'by nemajú mimoriadni členovia pri typoch voľby podl'a článku III. , body 3,5,7),

b) navrhovať kandidátov na funkcie predsedu a podpredsedu žiackej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa
k nim vyjadrovať,

d) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,

e) navrhovať kandidátov na odvolanie, pričom je povinný svoj návrh podložiť relevantnými dôvodmi.

2. Člen žiackej rady SZŠ je povinný:

a) pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí žiackej rady (pri dvoch po sebe nasledujúcich irelevantne zdôvodnených
absenciách, členstvo v žiackej rade zaniká, pričom relevantnosť uvedených dôvodov posudzujú koordinátor a
predseda),

b) svoju absenciu relevantne zdôvodniť,

c) aktívne prispievať svojimi nápadmi,

d) dodržiavať terminy stanovené koordinátorom alebo predsedom žiackej rady pri tvorbe rôznych projektov a
pod.,

e) plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z pridelených úloh koordinátorom alebo predsedom žiackej rady

f) pravidelne informovať študentov o novinkách prerokovaných na zasadnutiach žiackej rady

Článok V.
Práva a povinnosti predsedu Žiackej školskej rady

1. Predseda Žiackej školskej rady SZŠ je povinný

a) zvolávať, pripravovať a riadiť zasadnutia žiackej školskej rady,

b) tlmočiť informácie na zasadnutiach sprostredkovan~ koordinátorom žiackej školskej rady pri jeho absencii,

c) prezentovať názory členov žiackej školskej rady pri rokovaniach s vedením školy,

d) spravovať subjekty slúžiace na informovanosť študentov školy (nástenkya pod.).
2. Predseda Žiackej školskej rady SZŠ má právo:

a) rozdel'ovať úlohy členom žiackej školskej rady,

b) stanovovať termíny pri tvorbe projektovapod.,

c) dvoch hlasov pri akomkol'vek hlasovaní.

3. V prípade absencie predsedu Žiackej školskej rady sa jeho práva a povinnosti automaticky presúvajú na
podpredsedu Žiackej školskej rady.

Článok VI.
Organizovanie činnosti a rokovanie Žiackej školskej rady

1. Žiacka rada zasadá 1-2 razy týždenne vždy v presne určenom termíne a mieste predsedom žiackej školskej
rady.



2. Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné. Zasadnutia vedie predseda žiackej školskej rady, v prípade jeho
absencie podpredseda žiackej školskej rady.

3. Žiacka rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov
žiackej školskej rady.

4. Na platné uznesie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov žiackej školskej rady.

5. Mimoriadne rokovanie žiackej školskej rady má právo zvolať predseda žiackej školskej rady pri osobnom
presvedčeni o dôležitosti predmetu/ov zasadnutia.

6. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude pre všetkých k dispozicii na
centrálnej nástenke Žiackej školskej rady SZŠ.

7. Každá zápisnica bude súčasťou rokovania pracovných a pedagogických rád a zasadnutí rodičovskej rady.

Článok VIL
Koordinátor Žiackej školskej rady

1. Koordinátor žiackej školskej rady je učite\' školy, ktorého touto funkciou poverí riadite\' školy.

2. Koordinátor žiackej školskej rady spolu s vedením školy zabezpečuje výkon pedagogického dozoru na akciách
žiackej školskej rady, ktoré gestoruje škola.

3. Koordinátor žiackej školskej rady sa zúčastňuje na rokovaní rodičovskej rady, ktorá ho prizve, ak rokuje o
problémoch žiakov školy.

Článok VIII.
Hospodárenie Žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

2. Riadite\' školy vo výnimočných prípadoch z rozpočtu školy uvo\'ní finančné prostriedky na aktivitu žiackej
školskej rady v zmysle platnej legislatívy.

3. Na svoju prácu a plnenie úloh si má žiacka rada právo zaobstarať finančné prostriedky z dobrovo\'ných
prispevkov a darov, z akcii usporiadaných žiackou radou a z mimoriadnych zbierok na pokrytie nečakaných
výdavkov.



Článok IX.
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Žíackej školskej rady dňal.\:tJ.·Ac:.f!:.: ....a od toho
dňa nadobúda účinnosť.

V Banskej Bystrici dňa .... /~ ...!:.~'?'!?.
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