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Štatút Žiackej školskej rady
Preambula
1. V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Žiacka školská rada SPŠE (ďalej len „ŽŠR") v Prešove je osobitným orgánom školskej samosprávy
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE), Plzenská 1, Prešov, ktorá reprezentuje
žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy.
ŽŠR nemá právnu subjektivitu.
ŽŠR bola ustanovená dňa 01.12. 2002 na základe zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Žiacka školská rada je osobitným orgánom školskej samosprávy SPŠE v Prešove, ktorá je
začlenená do štruktúry rád.
Žiacka školská rada je iniciatívny orgán žiackej samosprávy.
Čl. 2
Poslanie ŽŠR

1. Poslaním ŽŠR je:
a) reprezentovať žiakov SPŠE a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy,
b) vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a
vzdelávania,
c) voliť a odvolávať zástupcu do Rady školy,
d) voliť a odvolávať členov a predsedu ŽŠR,
e) informovať vedenie školy, pedagógov a žiakov školy o aktivitách a práce ŽŠR formou
elektronickej tabule, Newslettera Impulz, v Bleskovkách, na Facebooku a formou osobnej
komunikácie,
f) pracovať tímovo,
g) zvolávať zasadnutia minimálne raz za dva týždne,
h) zvyšovať propagáciu ŽŠR a SPŠE,
i) podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať
mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi ako získať čo najviac financií pre činnosť ŽŠR (
poistenie, poukázanie 2% z dane, .... ),
j) podieľať sa na tvorbe mimoškolských aktivít( tvoria ju najmä kultúrne a športové podujatia
(imatrikulácia, vianočný program/besiedka, Mikulášske a Valentínske akcie, organizovanie
športových a iných podujatí, Majáles a pod.), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj
pedagógov školy,
2. prejavovať svoje názory a názory žiakov, dávať podnety na zlepšenie chodu SPŠE ako organizácie
a školského prostredia (bezpečnosť, estetika, vybavenosť, strava, ...),
3. prispievať k vytváraniu priaznivých podmienok pre štúdium,
4. informovať o svojej činnosti žiakov SPŠE, vedenie SPŠE a verejnosť,
5. zabezpečovať kultúrne a spoločenské akcie v spolupráci s inými orgánmi školy,
6. dokumentovať svoju činnosť a túto dokumentáciu uchovávať,
7. zastupovať žiakov vo vzťahu k vedeniu SPŠE, predkladať im svoje stanoviská a návrhy,
zastupovať žiakov aj navonok.
Dokument S-44-1
Meno a priezvisko:
Dátum (d.m.r)
Podpis

Vypracoval
Ing. Vladimíra Pastirová
15.10.2014
Ing. Vladimíra Pastirová,
v.r.

Posúdil
Ing. Juraj Budiš
15.10.2014
Ing. Juraj Budiš, v.r.

Schválil
Ing. Slavomír Kožár
15.10.2014
Ing. Slavomír Kožár,
v.r.

Číslo výtlačku:

1

Účinnosť od: 15.10.2014

SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov

Druh dokumentu:
Označenie dokumentu:
Názov dokumentu:
Lehota uloženia:

Smernica
S-44-1
Štatút Žiackej rady
10 rokov

Vydanie:

2

Počet strán:
Strana číslo:

4
2

8. ŽŠR za pomoci Nadácie SPŠE Prešov zriadila Centrum záujmového vzdelávania/CZV - miestnosť,
kde žiaci môžu tráviť voľné hodiny, prestávky a čas mimo vyučovania. V CZV je žiakom
zabezpečený prístup k internetu, výpožičkový systém beletrie a technickej literatúry a možnosť
kopírovania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čl. 3
Voľby členov ŽŠR
Členom ŽŠR je riadne zvolený žiak SPŠE podľa ustanovení tohto štatútu.
ŽŠR má maximálne 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov
žiakov zúčastnených na voľbách.
ŽŠR je každoročne po odchode štvrtákov v mesiaci september doplňovaná v tajných voľbách
novými členmi.
Členmi ŽŠR sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na
doplňujúcich voľbách.
Právo voliť a byť volení v doplňujúcich voľbách majú všetci žiaci školy.
V prípade uvoľnenia miesta v ŽŠR na toto miesto nastúpi ďalší žiak podľa poradia, ktoré vyplynulo
z volieb.

Čl. 4
Voľba predsedu ŽŠR
1. Predsedu ŽŠR volia v tajných voľbách žiaci SPŠE.
a) Voľby sa konajú podľa potreby v mesiaci september – október.
b) Z členov ŽŠR sa zostaví trojčlenná volebná komisia (predseda, dvaja členovia), ktorá
organizačne zabezpečí priebeh volieb.
c) Žiaci, ktorí chcú kandidovať za predsedu ŽŠR oznámia svoju kandidatúru ŽŠR.
d) Zoznam kandidátov bude zverejnený na nástenke ŽŠR minimálne päť dní pred konaním
volieb.
e) Každý žiak SPŠE odovzdá vyplnený hlasovací lístok volebnej komisii, ktorá ohlási výsledok
volieb ŽŠR, vedeniu školy a žiakom SPŠE.
f) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu.
g) V prípade, že sa predseda vzdá funkcie na jeho miesto nastupuje kandidát, ktorý získal vo
voľbách druhý najvyšší počet hlasov.
Čl. 5
Práva a povinnosti členov ŽŠR
1. Člen ŽŠR má právo:
a) všetkých žiakov SPŠE,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci ŽŠR,
c) vyjadrovať svoje názory na zasadnutiach ŽŠR,
d) písomne a ústne podávať návrhy a pripomienky ŽŠR,
e) hlasovať na zasadnutiach ŽŠR,
f) voliť a byť volený za zástupcu žiakov v Rade školy a do funkcií v ŽŠR,
g) žiadať o zasadnutie ŽŠR,
h) byť informovaný o činnosti ŽŠR,
i) žiadať o odvolanie člena ŽŠR,
j) žiadať o odvolanie zástupcu žiakov v Rade školy,
k) vzdať sa členstva v ŽŠR,
l) žiadať o zmenu tohto štatútu.
2. Člen ŽŠR má povinnosť:
a) všetkých žiakov SPŠE,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci ŽŠR, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich
zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností,
c) riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol ŽŠR poverený,
d) dodržiavať tento štatút a interné predpisy SPŠE,
e) podporovať rozvoj SPŠE a chrániť jej záujmy a dobré meno,
f) informovať žiakov SPŠE o činnosti ŽŠR.
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Čl. 6
Práva a povinnosti predsedu ŽŠR
1. Predseda má všetky práva a povinnosti člena ŽŠR a okrem toho :
a) zvoláva, vedie a predsedá ŽŠR,
b) je zodpovedný za činnosť a funkčnosť ŽŠR,
c) reprezentuje ŽŠR a žiakov SPŠE,
d) predkladá vedeniu školy návrhy alebo stanoviská ŽŠR,
e) v rámci jej oprávnení rokuje s vedením školy a zastupuje žiakov v Rade školy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

Čl. 7
Rokovací poriadok ŽŠR
Prvé zasadnutie ŽŠR až do zvolenia predsedu zvoláva a vedie koordinátor ŽŠR.
Zasadnutia ŽŠR zvoláva predseda alebo ním poverený člen, uskutočňujú sa podľa potreby,
minimálne raz za mesiac.
ŽŠR je schopná uznášania, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Zasadnutia ŽŠR sú prístupné pre všetkých žiakov SPŠE bez možnosti hlasovania.
Zasadnutia ŽŠR vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti koordinátor ŽR. Zo zasadnutí sa
vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uznesenia ŽŠR. Zápisnica musí obsahovať dátum a miesto
konania, prítomnosť členov, prítomnosť iných osôb, opis zásadných skutočností rokovania,
výsledky hlasovania a presné znenie záverov k jednotlivým bodom rokovania. Zápisnicu
vyhotovuje zapisovateľ. Každý člen má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný názor na
prerokovanú záležitosť. Zápisnicu podpisuje predseda, koordinátor ŽŠR a zapisovateľ.
O jednotlivých návrhoch prejednávaných ŽŠR sa rozhoduje tajným, alebo verejným hlasovaním.
Čl. 8
Zodpovednosť ŽŠR
ŽR sa za svoju činnosť zodpovedá žiakom SPŠE, ktorí môžu podať písomný návrh na odvolanie
člena ŽŠR.
Návrh na odvolanie člena ŽŠR musí podať minimálne 30 žiakov SPŠE, doručia ho predsedovi,
ktorý do piatich dní od doručenia zvolá zasadnutie ŽŠR, kde sa návrh prerokuje.
Člen, o odvolaní ktorého sa rokuje, sa môže k návrhu vyjadriť.
O odvolaní člena rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŽŠR.
Čl. 9
Zánik členstva v ŽŠR

1. Členstvo v ŽŠR zaniká:
a) ukončením alebo prerušením štúdia,
b) dobrovoľným rozhodnutím člena ŽŠR,
c) odvolaním člena ŽŠR,
d) zánikom ŽŠR.
Čl. 10
Hospodárenie žiackej školskej rady
1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade
s osobitnými predpismi.
2. ŽŠR nemá vlastný majetok.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 11
Zloženie ŽŠR a spôsob rozdelenia úloh
Žiacka školská rada má najviac 11 členov.
Zvolení členovia ŽŠR si na začiatku každého školského roka musia rozdeliť svoje úlohy.
Medzi základné úlohy v ŽŠR SPŠE patria:
predseda je hlavným predstaviteľom ŽŠR, zvoláva a vedie stretnutia, podpisuje dokumenty, rokuje
s vedením školy,
podpredseda preberá funkcie predsedu v čase jeho neprítomnosti,
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6. finančný manažér vedie v prípade potreby účtovné doklady, má prehľad o financiách v ŽŠR, zháňa
a hľadá spôsoby financovania a odmeňovania,
7. asistent vyhotovuje zápisnicu, na zasadnutiach číta uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia,
rozposiela pozvánky na stretnutia, overuje, či je každý informovaný o pripravovaných stretnutiach,
8. zástupca pre styk s verejnosťou informuje žiakov a školu o činnostiach ŽŠR, zabezpečuje
propagáciu, tvorbu a šírenie informačných plagátov, oznámení a letákov, zabezpečuje články,
informácie na dostupných informačných možnostiach,
9. manažér kultúrnych a športových podujatí zabezpečuje fotodokumentáciu, fotoreportáž
z realizovaných činnosti ŽŠR, zabezpečuje jej vhodnú úpravu a spolupracuje so zástupcom pre
styk s verejnosťou.
10. Zloženie ŽŠR a rozdelenie úloh členov ŽŠR pre aktuálny školský rok sa nachádza v prílohe č. 1,
ktorá je súčasťou tohto štatútu.
11. Zvolení členovia ŽŠR na začiatku každého školského roka musia navrhnúť plán práce činnosti
ŽŠR.
12. Plán práce činnosti ŽŠR je vytváraný pre aktuálny školský rok v prílohe č. 2, ktorý je súčasťou
tohto štatútu.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
Pod slovným spojením vedenie školy sa rozumie na účely tohto štatútu riaditeľ SPŠE a zástupcovia
riaditeľa SPŠE.
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho prijatia ŽŠR SPŠE.
Je možné ho meniť alebo dopĺňať výlučne písomnou formou po schválení ŽŠR na základe §26
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Týmto štatútom nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb v ňom uvedených, ktoré im priznáva
právny poriadok SR.
ŽŠR zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny žiakov SPŠE.

Čl. 13
1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 15. 10. 2014 a od
tohto dňa nadobúda účinnosť.

