
 

§ 26 

Žiacka školská rada 

 

(1) Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacku radu možno ustanoviť v 

a) strednej škole a  

b) základnej škole so všetkými ročníkmi. 

 

(2) Žiacka rada je ustanovená v 

c) strednej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. a) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná 

väčšina žiakov strednej školy; o voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy, 

d) základnej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. b) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná 

väčšina žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy; o voľbách vyhotoví výchovný poradca 

zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy. 

 

(3) Žiacka rada má v 

a) strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov 

zúčastnených na voľbách, 

b) základnej škole má 5 až 9 členov a tvoria ju tí žiaci piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách 

získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách; funkčné obdobie žiackej rady v 

základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby. 

 

(4) Žiacka rada 

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

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy. 

 

(5) Žiacka rada v strednej škole okrem pôsobností podľa odseku 4 

a) zastupuje žiakov aj navonok, 

b) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 

 

(6) Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady v strednej škole vo veci voľby a odvolania 

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

rady. 

 

(7) Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy. 

 

(8) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe 

rokovania určí štatút žiackej rady; ak ide o žiacku radu v strednej škole, štatút žiackej rady určí aj 

podrobnosti o voľbe zástupcu žiakov do rady školy.“. 

 

 


