
      Š T A T Ú T  

Žiackej školskej rady pri SOŠ polytechnickej 
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Čl.I

Žiacka školská rada Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši nie je právnickou 
osobou.

Čl. II
Sídlo žiackej školskej rady

Sídlom žiackej školskej rady SOŠ Polytechnickej / ďalej len ŽŠR SOŠ polytechnickej / je  Spojená škola, 
Demänovská cesta, 03101 Liptovský Mikuláš.

Čl. III
Doba trvania

Funkčné obdobie žiackej školskej rady trvá jeden školský rok a to do zvolenia novej študentskej rady.

Čl. IV
Úlohy, činnosť a ciele študentskej rady

Študentská rada:
- reprezentuje študentov SOŠP
- vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a    
  vzdelávania
- je poradným orgánom vedenia školy
- podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
- predkladá vedeniu školy stanoviská, návrhy a vyjadrenia
-volí a odvoláva zástupcov študentov do RADY  ŠKOLY
- prispieva k vytváraniu priaznivých podmienok pre štúdium
- uzatvára partnerské vzťahy so študentskými orgánmi a študentskými organizáciami    
  stredných škôl v SR a v zahraničí 
- dokumentuje svoju činnosť a túto dokumentáciu uchováva
- informuje o svojej činnosti študentov, vedenie SOŠP a verejnosť
- v spolupráci s pedagogickým zborom zabezpečuje kultúrne a športové akcie pre    
  študentov SOŠP

Činnosť ŽŠR nesmie zasahovať do právomoci orgánov štátnej správy v školstve a ani orgánov školskej 
samosprávy. Súčasne nesmie narúšať výchovno-vzdelávací proces v škole.

Členstvo v žiackej školskej rade
Čl. V

Žiacka  školská  rada  má  najviac  taký  počet  členov,  koľko  tried  škola  otvára  vo  všetkých  ročníkoch 
v príslušnom školskom roku. Členom žiackej školskej rady je riadne zvolený študent podľa ustanovení 
tohto štatútu

Čl. VI
Členstvo v študentskej rade je čestné. Náklady na činnosť v študentskej rade si každý člen hradí sám.



Čl. VII
Člen žiackej školskej rady / ďalej len člen / sa môže svojho členstva vzdať. Uvedený úkon musí byť 

urobený písomnou  formou, datovaný a podpísaný konajúcou osobou. Vzdanie sa členstva je voči 
študentskej rade účinné jeho doručením predsedovi žiackej školskej rady. Člen sa môže svojho 
členstva vzdať aj ústne do zápisnice na zasadnutí žiackej školskej rady.

Čl. VIII
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

Člen žiackej školskej rady má právo :

- má všetky práva študenta SOŠP
- zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci žiackej školskej rady
- vyjadrovať svoje názory na zasadnutiach žiackej školskej rady
- písomne a ústne podávať návrhy a pripomienky žiackej školskej rady
- hlasovať na zasadnutiach, pričom sa nemôže zúčastniť na hlasovania o svojom odvolaní
- voliť a byť volený za zástupcu študentov v žiackej školskej rade
 a do funkcii v žiackej školskej rade
- žiadať o zasadnutie žiackej školskej rady
- byť informovaný o činnosti žiackej školskej rady
- žiadať o odvolanie člena žiackej školskej rady
- žiadať o odvolanie zástupcu študentov v RADE ŠKOLY- vzdať sa členstva v žiackej školskej   
  rade
- žiadať o zmenu tohto štatútu

Člen žiackej školskej rady je povinný :

- má všetky povinnosti študenta SOŠP
- zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci žiackej školskej rady
- neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon   
  funkcie a neplnenie povinnosti člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu
- riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol žiackou školskou radou poverený
- dodržiavať tento štatút a interné predpisy SOŠP
- podporovať rozvoj SOŠP, chrániť jej záujmy a dobré meno
- informovať študentskú obec o činnosti študentskej rady

Čl. IX
Rokovací poriadok žiackej školskej rady

Prvé zasadnutie žiackej  školskej rady zvolávajú zvolení kandidáti  do piatich pracovných dní odo dňa 
uverejnenia  výsledkov  tajných  volieb  volebnou  komisiou.  Prvé  zasadnutie,  až  do  zvolenia  predsedu 
žiackej školskej rady / ďalej len predseda /, vedie člen, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov

Zasadnutie  zvoláva  predseda,  alebo  ním  poverený  člen.  Zasadnutia  sa  uskutočňujú  podľa  potreby, 
najmenej však raz za mesiac, alebo na žiadosť vedenia školy, člena žiackej školskej rady a na písomnú 
žiadosť podpísanú tridsiatimi študentmi doručenú predsedovi .

žiackej  školskej  rady je  schopná  uznášať  sa  ,  ak  je  na  jej  zasadnutí  prítomná  nadpolovičná  väčšina 
všetkých jej členov. Žiacká školská rada rozhoduje formou písomného uznesenia. Na platné uznesenie je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej prítomných členov. Zasadnutie je sprístupnené pre 
všetkých študentov SOŠP bez možnosti hlasovať. Zasadnutiam predsedá a zasadnutia vedie predseda , 
alebo v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak nie sú prítomní, členovia zúčastnení na zasadnutí si určia 
spomedzi seba predsedajúceho. V diskusii udeľuje slovo predsedajúci zasadnutia. Slovo môže udeliť aj 
prítomným nečlenom žiackej školskej rady.

Zo zasadnutí  sa  vyhotovuje  zápisnica,  v ktorej  sú  uznesenia  a ktorá  musí  obsahovať  dátum a miesto 
konania,  prítomnosť  členov,  nečlenov,  opis  zásadných  skutočnosti  rokovania,  výsledky  hlasovania 
a presné znenie  záverov k jednotlivým bodom rokovania.  Zápisnicu  vyhotovuje  zapisovateľ  poverený 



touto úlohou predsedajúcim zasadnutia. Každý člen má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný 
názor  na  prerokovanú  záležitosť.  Zápisnicu  podpisuje  predseda,  v jeho  neprítomnosti  predsedajúci 
zasadnutiu a zapisovateľ. Musí byť sprístupnená všetkým študentom SOŠP.

O jednotlivých návrhoch prejednávaných žiackou školskou radou sa rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie 
môže byť verejné / zdvihnutím ruky /, alebo tajné pomocou hlasovacích lístkov.

Volebný poriadok žiackej školskej rady
Čl. X

Voľby členov žiackej školskej rady

Členov žiackej školskej rady si volí každá trieda vo všeobecných, rovných, priamych voľbách tajným 
hlasovaním. Hlasovanie musí byť sprístupnené všetkým študentom a voľby sa konajú každý školský rok 
a to v mesiacoch september-október. Presný termín, čas a miesto konania určí volebná komisia v ktorej 
nemôžu byť študenti kandidujúci na členstvo v školskej rade.  Volebná komisia zverejní tri pracovné dni 
pred  konaním volieb  definitívny  zoznam kandidátov  a organizačné  pokyny  pre  zabezpečenie  volieb. 
Maximálny počet členov volebnej komisie je sedem študentov.
Členmi  žiackej  školskej  rady sa  stávajú tí  kandidáti,  ktorí  získali  najvyšší  počet  hlasov na  miestach 
zodpovedajúcich stanovenému počtu členov žiackej školskej rady.

Čl. XI

V prípade uvoľnenia miesta člena v žiackej školskej rady, na uvoľnené miesto nastupuje študent, ktorý sa 
umiestnil hneď za posledným zvoleným členom žiackej školskej rady v riadnych voľbách.

Čl. XII
Voľba predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady

Predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady volí vo všeobecných, rovných priamych voľbách tajným 
hlasovaním žiackej školskej rady zo svojich členov na svojom prvom zasadnutí do piatich pracovných dni 
odo dňa uverejnenia výsledkov volieb do žiackej školskej rady.

Organizačné zabezpečenie priebehu volieb predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady zabezpečuje tá 
istá volebná komisia, ktorá bola stanovená pre voľby členov žiackej školskej rady.

Na zvolenie predsedu a podpredsedu sa vyžaduje účasť všetkých členov žiackej školskej rady.
Každý člen žiackej školskej rady dostane v deň konania volieb od volebnej komisie hlasovací lístok na 
ktorom označí svojich kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Po skončení 
hlasovania  volebná  komisia  vyhotoví  zápisnicu  o priebehu  a výsledku  volieb.  Predsedom 
a podpredsedom žiackej školskej rady sa stávajú študenti, ktorí sa počtom hlasov umiestnili na prvých 
miestach. Zápisnicu volebná komisia uschová počas jedného funkčného obdobia žiackej školskej rady. 
V prípade , že by sa predseda aj podpredseda vzdali súčasne svojej funkcie, po doplnení počtu členov 
v žiackej školskej rady na stanovený počet najúspešnejšími náhradníkmi z volieb členov žiackej školskej 
rady sa celý akt voľby v rovnakom organizačnom zabezpečení zopakuje.

Čl. XIII
Predseda žiackej školskej rady

Predsedu odvolávajú členovia  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov žiackej  školskej  rady. 
Návrh  na  odvolanie  predsedu  je  oprávnený  podať  člen  žiackej  školskej  rady.  Študentská  obec  je 
oprávnená podať návrh na odvolanie rovnakým spôsobom ako návrh na odvolanie člena žiackej školskej 
rady. V prípade uvoľnenia miesta predsedu alebo neschopnosti vykonávať túto funkciu prechádzajú jeho 
práva a povinnosti na podpredsedu a  funkciu podpredsedu preberá tretí najúspešnejší kandidát z volieb 
členov ŽŠR. O uvedených skutočnostiach žiacká školská rada písomne informuje študentskú obec.



Čl. XIV
Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady

Predseda má všetky práva a povinnosti člena žiackej školskej rady, okrem toho :
- zvoláva , vedie a predsedá zasadnutiam žiackej školskej rady
- je zodpovedný za činnosť a funkčnosť žiackej školskej rady
- reprezentuje žiackú školskú radu a študentskú obec navonok
- predkladá vedeniu školy návrhy a stanoviská žiackej školskej rady, v rámci jej oprávnení
- rokuje s vedením školy, ak sa žiacka školská rada nerozhodne inak

Čl. XV
Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady na zasadnutiach RADY ŠKOLY

Predseda žiackej školskej rady v Rade školy zastupuje záujmy študentov a za svoju činnosť zodpovedá 
žiackej školskej rade a jej  prostredníctvom študentskej obci. Návrh na jeho odvolanie pri zastupovaní 
študentov v Rade školy môže podať člen žiackej školskej rady a žiacka školská rada. Na jeho odvolanie je 
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov žiackej školskej rady. Ak ho žiackej školskej rady 
odvolá ako zástupcu z Rady školy,  naďalej  ostáva predsedom žiackej  školskej rady a na jeho miesto 
v Rade  školy  nastupuje  podpredseda  žiackej  školskej  rady.  To  isté  platí  ak  by  sa  vzdal   alebo  bol 
odvolaný z funkcie predsedu žiackej školskej rady .

   Čl. XVI
Zodpovednosť žiackej školskej rady 

Žiacka školská rada za svoju činnosť zodpovedá študentskej obci. Študentská obec môže podať písomný 
návrh na odvolanie člena žiackej školskej rady. Návrh musí podpísať minimálne tridsať študentov SOŠP. 
Návrh sa doručí predsedovi a ten do piatich dni od doručenia zvolá zasadnutie žiackej školskej rady, na 
ktorom  sa   návrh  prerokuje.  Člen,  o odvolaní  ktorého  sa  rokuje,  sa  k návrhu  môže  vyjadriť.  Po 
prerokovaní návrhu sa hlasuje.  Člen, o odvolaní ktorého sa hlasuje,  sa hlasovania nezúčastní.  Člen je 
odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov žiackej školskej rady.

Čl. XVII
Zánik členstva v žiackej školskej rady

Členstvo v žiackej školskej rade zaniká : - uplynutím funkčného obdobia -vzdaním sa členstva- 
prerušením alebo ukončením štúdia –odvolaním -zánikom žiackej školskej rady.

Čl. XVIII
Zánik žiackej školskej rady 

Žiacka školská rada zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny študentskej obce.

Čl. XIX
Záverečné ustanovenia

Keď sa v tomto štatúte  uvádza slovné spojenie vedenie  školy,  rozumie sa tým na účely tohto štatútu 
riaditeľ  SOŠP  a  RADA ŠKOLY.
Tento  štatút  nadobúda  účinnosť  dňom jeho  prijatia  ŽŠR SOŠP a stráca  platnosť  a účinnosť  prijatím 
a podpísaním zrušenia štatútu Žiackej školskej rady podľa §26 Zákona SNR č.596/2003 Z. z. O štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších zmien a doplnení.
Tento štatút je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou a po schválení žiackou školskou radou. 
Návrhy na zmeny alebo doplnenia tohto štatútu môžu okrem študentov podávať aj vedenie a zamestnanci 
SOŠP písomnou formou predsedovi žiackej školskej rady. Aj tieto návrhy musí schváliť žiacka školská 
rada  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov.  Štatútom nie  sú  dotknuté  práva  a povinnosti  osôb 
v ňom uvedených, ktoré im priznáva právny poriadok SR.

Schválené riaditeľom školy Ing. Drahomírom Krčmárekom a 
predsedom ŽŠR  Pavol Kovács                                                             dňa 14.10.2013        
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