
Štatút žiackej školskej rady 

 

Preambula 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/2017 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa vydáva tento Štatút žiackej školskej rady. 

 

Článok 1 

Žiacka školská rada 

§ 1 Základné ustanovenie 

a) Názov organizácie je Žiacka školská rada pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice, 

(ďalej len „ŽŠR“, „žiacka rada“). 

b) Sídlo žiackej rady je zhodné so sídlom školy (ďalej len „škola“), pri ktorej je zriadená. 

c) Tento štatút upravuje organizáciu, úlohy a povinnosti žiackej rady a jej členov. 

§ 2 Úlohy ŽŠR 

a) zastupovať žiakov navonok a chrániť a obhajovať ich záujmy, 

b) zastupovať žiakov vo vzťahu ku riaditeľovi a vedeniu školy a predkladať im svoje 

stanoviská a návrhy, 

c) voliť a odvolávať zástupcov do vlastných funkcií, 

d) voliť a odvolávať zástupcu do Rady školy, 

e) podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy, 

f) vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy, 

g) podporovať športové aktivity a reprezentáciu školy vo vedomostných, športových a 

iných súťažiach a olympiádach, 

§ 3 Zloženie ŽŠR 

a) ŽŠR má 5 až 11 členov. 

b) Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy. 

c) Členstvo v ŽRŠ je dobrovoľné, ale záväzné. 

d) Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu a zástupcu do Rady 

školy tajným hlasovaním. 

e) Zvyšné funkcie ŽŠR sú menované predsedníctvom ŽŠR. 

§ 4 Štatút žiackej školskej rady (ďalej len „štatút“) 



a) nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu riaditeľa školy, 

b) je potrebný pre začatie plynutia funkčného obdobia ŽŠR, a teda aj fungovania ŽŠR, 

c) je schválený pokiaľ, s jeho obsahom vyjadrí súhlas najmenej 2/3 členov, 

d) je možné ho doplniť, nie však zmeniť každá úprava, ktorá by zásadne zmenila jeho 

existujúce body je možná iba skrátením funkčného obdobia ŽŠR, 

e) v prípade úpravy musí byť schválený a podpísaný riaditeľom školy aspoň v deň pred 

dňom ustanovujúceho zasadnutia ŽŠR. 

§ 5 Funkčné obdobie ŽŠR 

a) Žiacka rada má funkčné obdobie 2 roky. 

b) Funkčné obdobie začína dňom ustanovujúceho zasadnutia ŽŠR. 

c) Funkčné obdobie ŽŠR končí 30. júna párneho kalendárneho roku. 

d) Ukončením funkčného obdobia ŽŠR zaniká všetkým členom ŽŠR členstvo 

a prestávajú byť zástupcami orgánov ŽŠR. 

e) Ukončením funkčného obdobia ostáva v platnosti tento Štatút žiackej školskej rady.  

f) Funkčné obdobie môže byť predčasne ukončené aj: 

i. schválením návrhu na skrátenie funkčného obdobia ŽŠR; tento návrh musí 

podporiť aspoň 2/3 členov ŽŠR, 

ii. znížením počtu členov pod minimálny počet uvedený v §3 bode a); ukončeniu 

je možné predísť, ak sa vyhlásia doplnkové voľby podľa §19 a bude v nich 

zvolený potrebný počet členov na fungovanie ŽŠR; v prípade neúspechu sa tieto 

doplnkové voľby sa môžu opakovať, avšak iba 1 krát, 

iii. voľbami členov do ŽŠR, funkčné obdobie končí vyhlásením výsledkov volieb, 

iv. návrhom žiakov školy o skrátenie funkčného obdobia ŽŠR; tento návrh musí 

podporiť aspoň 40% žiakov školy. 

§ 6 Zasadnutie ŽŠR (ďalej len „zasadnutie“) 

a) koná sa minimálne jedenkrát za mesiac v prípade prezenčného vyučovania v škole, 

b) koná sa aspoň štyrikrát za rok pomocou vhodných elektronických komunikačných 

prostriedkov v prípade dištančného vyučovania, 

c) musí byť zvolané aspoň 48 hodín pred jeho uskutočnením, 

d) zvoláva a vedie ho predseda okrem prípadov uvedených v §12 c) a k), 

e) sú na ňom povinní byť zúčastnení všetci členovia ŽŠR; v prípade, že sa člen nemôže 

zúčastniť zasadnutia z vážnych dôvodov, je povinný to včas oznámiť predsedníctvu, 

f) je neverejné; môžu sa ho zúčastniť iba členovia ŽŠR, koordinátor ŽŠR a záujemcovia 

o členstvo v ŽŠR, ktorí majú rovnaké povinnosti ako členovia ŽŠR podľa §8 a sú 

spísaní v osobitnom dokumente; ten sa archivuje počas celého funkčného obdobia 

ŽŠR, 

g) ŽŠR je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov, 



h) na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov žiackej rady, 

i) z každého zasadnutia sa spisuje zápisnica, ktorú následne podpíše predseda; ak ju 

predseda zo závažného dôvodu nezávislého od jeho vôle podpísať nemôže, podpíše ju 

najskôr, keď to možné bude. Zápisnica je následne archivovaná počas celého 

funkčného obdobia ŽŠR, 

j) z každého zasadnutia ŽŠR sa ku zápisnici priloží prezenčná listina účastníkov 

zasadnutia, ktorá je archivovaná počas celého funkčného obdobia ŽŠR. 

Článok 2 

Členstvo v ŽŠR 

§ 7 Vznik členstva 

a) Členom ŽŠR (ďalej len „člen“) sa môže stať každý žiak školy, ktorý o členstvo prejaví 

záujem, podá žiadosť o prijatie do ŽŠR. 

b) Žiadosť o prijatie do ŽŠR musí obsahovať základné informácie o žiadateľovi, 

minimálne: 

i. meno a priezvisko,  

ii. triedu,  

iii. fotografiu žiadateľa,  

iv. dôvody a motiváciu pre vstup do ŽŠR 

c) Žiadosť o prijatie bude pre účel volieb a doplnkových volieb zverejnená na webom 

sídle školy, žiadateľ preto súhlasí so zverejnením a všetkými náležitosťami uvedenými 

v zákone č. 221/2019 Z. z. 

d) Žiadateľ musí taktiež predložiť potvrdenie podpísané triednym učiteľom, ktoré 

potvrdzuje, že za posledný rok závažne neporušil Vnútorný poriadok školy a na 

základe toho mu nebolo udelené výchovné opatrenie „znížená známka zo správania 

III. stupňa“ a horšie. 

e) Členom sa nemôže stať žiak školy, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný 

trestný čin a odsúdenie nebolo do dňa volieb zahladené. 

f) Ak sú u žiadateľa splnené náležitosti podľa bodov a) až e), stáva sa z neho kandidát na 

člena ŽŠR, jeho meno sa uvedie na listinu kandidátov najbližších volieb, resp. 

doplnkových volieb a môže byť zvolený podľa §18, resp. §19. 

§ 8 Povinnosti člena ŽŠR 

a) zastupovať všetkých žiakov školy, 

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach a činnosti ŽŠR, 

c) dodržiavať stanovy ŽŠR, 

d) dodržiavať zákony a nariadenia Slovenskej republiky, 

e) svedomite vykonávať zverené funkcie a úlohy, 



f) tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadnutí ŽŠR a požadovať ich 

riešenie, 

g) chrániť zverený majetok, 

h) ohlásiť porušenie vyššie uvedených bodov. 

§ 9 Práva člena ŽŠR 

a) voliť a byť volený do funkcií ŽŠR, 

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

slobodne sa k nim vyjadrovať, 

c) hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR, 

d) predkladať návrhy, námety, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov 

súvisiacich s činnosťou člena ŽRŠ, 

e) predložiť návrh na odvolanie predsedu, podpredsedu, zástupcu do Rady školy alebo 

člena s podporou minimálne tretiny členov, pričom tento návrh musí byť odôvodnený, 

f) vzdať sa členstva v ŽŠR. 

§ 10 Zánik členstva 

a) ukončením štúdia na škole, 

b) vzdaním sa členstva na vlastnú žiadosť; Žiadosť musí byť predložená predsedníctvu 

ŽŠR písomne a je možné ju odvolať do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

predsedovi. Počas tohto obdobia je žiadateľ platným členom ŽŠR., 

c) neospravedlnenou účasťou na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach ŽŠR; to sa 

hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa 

Štatútu žiackej školskej rady, §8 bodu b) a e), čo je dôvodom jeho okamžitého 

vylúčenia zo ŽŠR, 

d) zhoršením prospechu člena o 1 stupeň, 

e) závažným porušením Vnútorného poriadku školy, pričom mu bolo udelené výchovné 

opatrenie „znížená známka zo správania III. stupňa“ a horšie,ˇ 

f) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 

g) schválením návrhu na odvolanie člena ŽŠR minimálne nadpolovičnou väčšinou 

ostatných členov; hlas odvolávanej osoby sa do hlasovania nezapočítava, 

h) zhoršením zdravotného stavu na takú úroveň, že už nemôže vykonávať členstvo, 

i) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

§ 11 Odvolávanie člena a odvolávanie člena z funkcie 

a) Na začatie procesu odvolávania člena je potrebné predložiť predsedníctvu návrh na 

odvolanie člena. Predloženie tohto návrhu musí podporiť minimálne tretina všetkých 

členov ŽŠR. Predsedníctvo je povinné sa takýmto návrhom zaoberať. 

b) Proces odvolania člena sa začína na najbližšom zasadnutí ŽŠR, ktoré sa musí konať 

najneskôr 7 kalendárnych dní od podania návrhu predsedníctvu. 



c) Na začatie procesu odvolávania predsedu, podpredsedu alebo zástupcu do Rady školy 

je potrebné na stretnutí ŽŠR predniesť návrh na odvolanie predsedu, podpredsedu 

alebo zástupcu do Rady školy. Predloženie tohto návrhu musí podporiť minimálne 

nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR. Predsedníctvo je povinné sa takýmto 

návrhom zaoberať. 

d) Proces odvolania predsedu, podpredsedu alebo zástupcu do Rady školy sa začína na 

zasadnutí ŽŠR, na ktorom bol prednesený návrh. Bod odvolávania sa umiestni za 

aktuálne preberaný bod.. 

e) Návrh musí byť založený na porušení konkrétnych bodov štatútu ŽŠR. 

f) Na začiatku zástupca navrhovateľov prednesie návrh a vymenuje dôvody, ktoré by 

mali viesť k odvolaniu člena alebo odvolávania predsedu, podpredsedu alebo zástupcu 

do Rady školy. 

g) Následne prebehne kontrolovaná diskusia členov nezainteresovaným moderátorom 

diskusie vybraným členmi, pričom každá strana má rovnaké právo vyjadriť sa.  

h) Odvolávaná osoba má právo vyjadriť sa k svojmu odvolávaniu a vysvetliť svoje 

počínanie, ktoré bolo v rozpore so štatútom ŽŠR. 

i) V prípade, že už do diskusie nemá žiadna strana čo doplniť, pristupuje sa k tajnému 

hlasovaniu. 

j) Člen je odvolaný alebo odvolaný z funkcie, keď za návrh hlasovala aspoň 

nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR, pričom sa nezapočítava hlas odvolávanej 

osoby. 

k) V prípade odvolania predsedu sa na ďalšom zasadnutí ŽŠR zvolávajú voľby na 

pozíciu nového predsedu upravené podľa §21. 

l) V prípade odvolania podpredsedu sa stáva novým podpredsedom člen, ktorý získal vo 

voľbách na predsedu ŽŠR najvyšší počet hlasov za aktuálne odvolaným 

podpredsedom. Ak takýto člen neexistuje, na ďalšom zasadnutí sa ŽŠR zvolávajú 

voľby na pozíciu nového podpredsedu upravené podľa §21 

m) V prípade odvolania zástupcu do Rady školy sa v programe zasadnutia za bod 

odvolávania zaradí bod voľby nového zástupcu do Rady školy a prebehne na 

prebiehajúcom zasadnutí tajná voľba nového zástupcu do Rady školy; platnosť voľby 

nového zástupcu do Rady školy nadobúda účinnosť nasledujúci kalendárny deň. 

n) V prípade schválenia návrhu odvolaná osoba prestáva byť členom, resp. prestáva byť 

vo funkcii, z ktorej bola odvolaná od nasledujúceho kalendárneho dňa.  

Článok 3 

Orgány ŽŠR 

§ 12 Predseda ŽŠR (ďalej len „predseda“) 

a) je zvolený tajným hlasovaním členov, 

b) je štatutárnym orgánom ŽŠR oprávneným konať v jej mene, 

c) zvoláva a vedie zasadnutia ŽŠR. Túto funkciu môže na pokyn predsedu dočasne 

vykonávať aj podpredseda ŽŠR, 



d) má povinnosť riadne a včas informovať členov o konaní zasadnutí ŽŠR, 

e) má povinnosť zverejniť program zasadania minimálne 24 hodín pred zasadaním, 

f) dohliada na plnenie uznesení a informuje členov ŽŠR, 

g) má povinnosť sa zúčastňovať všetkých zasadnutí ŽŠR, 

h) podpisuje zápisnice zo zasadnutí ŽŠR, 

i) Štatút žiackej školskej rady je pre predsedu záväzný rovnako, ako pre ktoréhokoľvek 

člena, a teda jeho porušenie bude prešetrené a môžu z neho byť vyvodený dôvod na 

odvolanie, 

j) podobný postup sa volí aj v prípade, ak predseda nie je aktívny, kazí, alebo pohoršuje 

meno ŽŠR alebo meno školy, 

k) ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v 

zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu. 

§ 13 Podpredseda ŽŠR 

a) jeho úlohou je dozerať na činnosť predsedu ŽŠR ako aj ostatných členov ŽŠR, 

b) v prípade podľa §12 bodu c) a k) preberá práva a povinnosti predsedu okrem §12 bodu 

b). 

§ 14 Tajomník ŽŠR (ďalej len „tajomník“) 

a) je menovaný predsedníctvom ŽŠR, 

b) má úlohu kontrolovať hospodárenie ŽŠR s ohľadom na to, aby boli náklady ŽŠR 

pokryté celoročne, 

c) z každého zasadnutia spisuje zápisnicu, 

d) má povinnosť každoročne vydávať Výročnú správu o činnosti ŽŠR, 365 dní (366 

v prípade prestupného roka) od ustanovenia ŽŠR a následne každých 365 dní (366 

v prípade prestupného roka) počas celého funkčného obdobia ŽŠR. Táto Výročná 

správa je zverejnená na webovom sídle školy. 

§ 15 Zástupca do Rady školy 

a) tento orgán môže, ale nemusí byť zastupovaný rovnakou osobou aká zastupuje orgán 

predsedu, 

b) je zvolený tajným hlasovaním minimálne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

ŽŠR, 

c) zúčastňuje sa zasadnutí Rady školy, kde reprezentuje záujmy študentov. 

§ 16 Predsedníctvo 

a) tvorí predseda a podpredseda ŽŠR, 

b) menuje a odvoláva tajomníka, 



c) na začiatku každého školského roka, po každej zmene členov a/alebo zmene ich 

funkcií je povinné zverejniť aktualizovaný zoznam členov ŽRŠ s ich funkciami na 

webovom sídle školy. 

Článok 4 

Voľby 

§ 17 Voľby 

a) voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 

hlasovaním, 

b) právo voliť má každý žiak školy, 

c) každý žiak má právo na 1 hlas, teda jeden hlasovací lístok, 

d) rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady (ďalej len „voľby“) 

a doplnkových volieb členov do Žiackej školskej rady (ďalej len „doplnkové voľby“) 

(ďalej len „rozhodnutie o vyhlásení volieb“) vydáva predseda Žiackej školskej rady, 

e) vyhlasovateľom volieb sa rozumie osoba, ktorá vydala rozhodnutie o vyhlásení volieb, 

f) v rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza: 

i. termín konania volieb, 

ii. čas začiatku volieb, 

iii. podmienky práva byť volený, 

iv. najvyšší možný počet kandidátov, ktorý je možné označiť na hlasovacom 

lístku, aby bol platný. 

g) vyhlasovateľ volieb oznámi najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb 

alebo doplnkových volieb žiakom školy mená a poradové čísla kandidátov v listine 

kandidátov volieb, resp. doplnkových volieb, 

h) od momentu vydania rozhodnutia o vyhlásení volieb sa v §7 bodu f) za najbližšie 

voľby, resp. doplnkové voľby rozumejú tie voľby, resp. doplnkové voľby, ktoré 

nasledujú bezprostredne po realizovaných voľbách, resp. doplnkových voľbách, 

i) pre účely volieb, resp. doplnkových volieb sa najneskôr 3 dni pred dňom konania 

volieb alebo doplnkových volieb zriadi trojčlenná volebná komisia zložená z 1 učiteľa 

a 2 žiakov školy; volebná komisia zabezpečuje zber volebných lístkov a vykonáva 

ďalšie potrebné úkony pre plynulý priebeh volieb; kandidát na člena do ŽŠR nemôže 

byť členom volebnej komisie, 

j) v deň konania volieb alebo doplnkových volieb vedenie školy alebo ním poverená 

osoba odovzdá volebnej komisii aktuálny zoznam žiakov školy pre účel volieb; 

dodržiavať sa pritom musia všetky náležitosti ustanovené zákonom č. 221/2019 Z. z., 

k) voľby a doplnkové voľby prebiehajú 2 po sebe idúce pracovné dni a ukončujú sa 

presne 24 hodín po ich začiatku pričom sa prerušujú v čase, kedy je škola zavretá; 

dĺžka prerušenia nemá vplyv na čas ukončenia, 

l) voľby a doplnkové voľby sú platné vtedy, ak sa na nich zúčastní nadpolovičná väčšina 

všetkých žiakov školy; v prípade, že sa tak nestane, voľby sa opakujú bez zmeny 



kandidátov najskôr 7 kalendárnych dní po predošlých voľbách; doplnkové voľby sa 

neopakujú, 

m) členom ŽŠR sa až do vyplnenia maximálneho počtu členov podľa §3 a) stávajú žiaci, 

ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov, najmenej však počet zodpovedajúci 

hodnote 35% počtu žiakov školy, 

n) členom ŽŠR sa až do vyplnenia maximálneho počtu členov podľa §3 a) stávajú žiaci, 

ktorí v doplnkových voľbách získali najvyšší počet hlasov, najmenej však počet 

zodpovedajúci hodnote 10% počtu žiakov školy,  

o) pri rovnosti hlasov sa o členstve v ŽŠR rozhodne žrebom, 

p) o voľbách, resp. doplnkových voľbách vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú 

predloží riaditeľovi školy; táto zápisnica sa archivuje počas celého funkčného obdobia 

ŽŠR, 

q) o výsledku volieb a doplnkových volieb informuje žiakov školy vyhlasovateľ volieb 

a doplnkových volieb najneskôr 24 hodín od vyhotovenia zápisnice, 

r) hlasovacie lístky použité vo voľbách a doplnkových voľbách sa archivujú počas 

celého funkčného obdobia ŽŠR, 

s) voľby a doplnkové voľby môžu prebiehať aj dištančne vhodným elektronickým 

systémom: 

i. elektronický systém musí spĺňať najnovšie bezpečnostné štandardy a nemôže 

obsahovať žiadnu známu zraniteľnosť, 

ii. elektronický systém musí byť vhodne navrhnutý tak, aby naraz spĺňal body a) 

až c) tohto paragrafu, 

iii. elektronický systém musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 221/2019 

Z. z. 

iv. volebná komisia najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb a doplnkových 

volieb tento systém otestuje vhodnými vstupnými údajmi a o teste spíše zápisnicu, 

ktorú priloží k zápisnici o voľbách, 

v. v prípade, že systém testom neprejde, voľby a doplnkové voľby sa nemôžu 

uskutočniť, mení sa termín konania volieb alebo doplnkových volieb, nové voľby 

alebo doplnkové voľby sa  konajú bez zmeny kandidátov najskôr 7 kalendárnych 

dní po predošlom termíne konania volieb, resp. doplnkových volieb. 

§ 18 Voľby členov do Žiackej školskej rady 

a) platia pre nich všetky body uvedené v §17, 

b) voľby členov do Žiackej školskej rady sa konajú každý párny kalendárny rok v období 

od 15. apríla do 30. júna, ak sa v tomto období už voľby neuskutočnili na základe 

skrátenia funkčného obdobia ŽŠR, 

c) v špeciálnom prípade sa voľby môžu konať aj inokedy ako je uvedené v bode b); 

vtedy sa skracuje funkčné obdobie ŽŠR podľa §5 bodu d), 

d) v prípade, že je predčasne ukončené funkčné obdobie ŽŠR, rozhodnutie o vyhlásení 

volieb vydáva riaditeľ školy, 

platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených krúžkom najviac 5 kandidátov. 



§ 19 Doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady 

a) platia pre nich všetky body uvedené v §17, 

b) doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady sa konajú každý nepárny kalendárny 

rok v období od 15. apríla do 30. júna, ak sa v tomto období už neuskutočnili voľby 

členov do Žiackej školskej rady, 

c) platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených krúžkom maximálne počet 

kandidátov určený vzorcom: 

i. 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟((𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑒𝑛𝑜𝑣 −  𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑒𝑛𝑜𝑣) / 2); pričom 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑒𝑛𝑜𝑣 znamená maximálny možný počet členov v ŽŠR 

uvedený v §3 bode a) a 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑒𝑛𝑜𝑣 znamená aktuálny počet členov 

v ŽŠR platný ku dňu vydania rozhodnutia o vyhlásení doplnkových volieb, 

ii. ak výsledkom vzorca v odstavci i. je 0, maximálny počet kandidátov na 

označenie sa stanovuje na 1. 

§ 20 Volebná kampaň 

a) Kandidátom na člena ŽŠR je povolené vhodným spôsobom organizovať volebnú 

kampaň. 

b) Kandidát na člena môže v období medzi pätnástym až piatym dňom pred konaním sa 

volieb požiadať o priestor na volebnú kampaň v informačných prostriedkoch žiackej 

rady, pričom zverejnený materiál môže prejsť úpravami ŽŠR; v takomto prípade 

dostávajú všetci kandidáti rovnaký priestor. 

§ 21 Voľby predsedu a podpredsedu ŽŠR (ďalej len „voľby predsedníctva“) a voľby 

zástupcu do Rady školy (spolu ďalej len „interné voľby“) 

a) interné voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva 

tajným hlasovaním, 

b) právo voliť má každý člen ŽŠR, 

c) právo byť volený má každý člen ŽŠR, 

d) každý člen ŽŠR má právo na 1 hlas, teda jeden hlasovací lístok, 

e) platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený krúžkom najviac 1 kandidát, 

f) interné voľby zvoláva, riadi a vyhodnocuje koordinátor žiackej rady alebo ním 

poverený člen žiackej rady; ten nemôže byť kandidátom na predsedu ŽŠR, resp. 

zástupcu do Rady školy, 

g) zvolávateľ vydá rozhodnutie o konaní interných volieb, kde sa urči termín konania 

volieb; voľby sa môžu uskutočniť najskôr 15. deň od vydania rozhodnutia o konaní 

interných volieb, 

h) 7 pred dňom konania interných volieb sa uzatvára príjem kandidátov a zvolávateľ 

vyhlási zoznam kandidátov, 

i) záujemcovia o pozíciu predsedu, resp. zástupcu do Rady školy odovzdávajú 

kandidatúru medzi dňom vydania rozhodnutia o konaní interných volieb a dňom 

uzatvorenia príjmu kandidátov, 



j) interné voľby sa konajú počas zasadania ŽŠR, 

k) predsedom ŽŠR sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách predsedníctva získal najvyšší 

počet hlasov, podpredsedom žiak, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov, 

l) v prípade, že sa uskutočnia samostatné voľby podpredsedu ŽŠR, podpredsedom ŽŠR 

sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách podpredsedu ŽŠR získal najvyšší počet hlasov, 

m) zástupcom do Rady školy sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách zástupcu do Rady školy 

získal najvyšší počet hlasov, 

n) o výsledky interných volieb sa vyhlasujú ihneď po voľbách počas zasadania ŽŠR. 

Článok 5 

Prechodné ustanovenia 

a) Funkčné obdobie ŽŠR existujúcej ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa 

stanovuje do 30. júna 2022 a ďalej sa riadi predpismi uvedenými v tomto štatúte. 

b) Členovia ŽŠR platní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu ostávajú členmi 

existujúcej ŽŠR; členstvo sa ďalej riadi predpismi uvedenými v tomto štatúte. 

c) Všetci zástupcovia orgánov ŽŠR platní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu 

ostávajú zástupcami orgánov existujúcej ŽŠR; orgány ŽŠR sa ďalej riadia predpismi 

uvedenými v tomto štatúte.  

Záverečné ustanovenia 

a) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Žiackej školskej rady dňa 

06.05.2021 a od toho dňa nadobúda platnosť. 

b) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania riaditeľom školy. 

c) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu prestáva byť platný a účinný Štatút žiackej 

rady školy vydaný dňa 19.12.2018. 

 

Košice 06.05.2021 
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