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PREAMBULA 

 

 

Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

je dobrovoľným záujmovým združením, ktoré je ustanovené z vôle študentov školy. 

 

Sme toho názoru, že vyrovnaný obojstranný dialóg medzi študentmi a školou je 

zárukou kvalitného vzdelávania, zaručujúc akademické slobody a práva v súlade so 

zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 
Hlavným cieľom tohto združenia je aktívny prínos a zlepšovanie aktivít pre študentov 

ponúkaním širokého spektra spoločenských aktivít a podujatí a snaha o rozvoj školy. 

 

Preto sa my, študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 

uznášame prostredníctvom našich zástupcov na týchto Stanovách. 
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Článok 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
 
1. Úplný názov združenia je Školská študentská rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo 

Zvolene, v skratke „ŠŠR“ alebo „ŠR“. 
 
2. Sídlom združenia je Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen. 
 
3. Školská študentská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako orgán žiackej školskej rady. 

 

 

Článok 2 

POSLANIE A CIELE ŠTUDENTSKEJ RADY 

 
 
1. ŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam 

výchovy a vzdelávania. 

  
2. ŠR zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy. 
 
3. ŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania a mimoškolských aktivít. 
 
4. ŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 
 
5. ŠR reprezentuje študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene v odbornej a laickej 

verejnosti. 

 

6. ŠR je povinná chrániť a aktívne obhajovať záujmy študentov školy v zmysle ustanovení 

školského zákona a iných právnych noriem pojednávajúcich o práci ŠR. 

 

7. ŠR je povinná informovať študentov o školských akciách pripravovaných v spolupráci s 

vedením školy, ako aj o možnostiach spolupráce s inými mládežníckymi organizáciami. 

 

8. ŠR smie spolupracovať s už existujúcimi študentskými radami alebo inými 

organizáciami zameranými na rozvoj študentskej činnosti a slovenského školstva. 

 

9. ŠR zastáva apolitický postoj, avšak vyjadruje sa k dôležitým spoločenským udalostiam a 

zaujíma svoj občiansky postoj. 

 

10. ŠR sa vo výchovno-vzdelávacej oblasti usiluje o organizovanie širokého spektra 

kultúrno-spoločenských podujatí so širším záberom a diferenciáciou jednotlivých aktivít. 

 

11. ŠR sa v prínosnej oblasti usiluje vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť 

študentov a inšpirovať ich k mimoškolskej aktivite. 
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12. ŠR podporuje školské aktivity a reprezentáciu školy v rôznych vedných aj umeleckých 

disciplínach na regionálnej i národnej úrovni. 

 

13. ŠR sa v spoločenskej oblasti usiluje o realizáciu projektov pre získavanie prostriedkov na 

jej činnosť. 

 
14. ŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov a okolia školy. 
 

Článok 3 

ORGÁNY ŠTUDENTSKEJ RADY 

 
 
1. Študentský snem,  Študentská rada a Predsedníctvo študentskej rady. 
 

 

1.1 Študentský snem  je najvyšší orgán ŠR a je utvorený zo zástupcov žiakov každej 

triedy a ďalších členov  zvolených alebo menovaných v súlade so stanovami. 
 

1.2 Študentský snem 
 

a. rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti, zlúčení s iným združením a o 
zániku združenia, 

 
b. zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda ŠR, 

 
c. schvaľuje zmeny a doplnky k stanovám ŠR, 

 
d. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu a správu o hospodárení, 

 
e. volí a odvoláva členov ŠR, 

 
f. volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, 

 
g. schvaľuje prijatie nových členov združenia na základe triednych volieb, 

 

h. zasadá raz za štvrťrok, 

 

i. aby bolo zasadnutie ŠS uznášaniaschopné, je potrebná prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny členov, 

 

j. z každého zasadnutia Študentského snemu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa 

k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia. 

 

2. Študentská rada  

a) má 9 členov, ktorí boli zvolení študentským snemom, 

 

b) študentskú radu tvorí predsedníctvo a zástupcovia všetkých ročníkov 4-

ročného štúdia, zástupca nižšieho stupňa 8-ročného štúdia . 

 

3. Predsedníctvo študentskej rady tvorí: 

 

3.1  predseda, podpredseda, kontrolór a tajomník, 
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3.1.1 predseda  ŠR je štatutárnym zástupcom ŠR, ktorému  Študentský snem 

deleguje právomoci, a ktorý koná v mene združenia, 

3.1.2 predsedu volí Študentský snem na obdobie jedného školského roka, 

3.1.3 predseda sa podpisuje za ŠR v plnom rozsahu a koná samostatne, 

3.1.4 predseda má právo pozastaviť činnosť každého člena ŠR ak nekoná v 

súlade so stanovami alebo poškodzuje meno ŠR alebo školy, 

3.1.5 predseda podáva demisiu Študentskému snemu a zvoláva zasadnutia 

Študentského snemu. 
 

3.2 Podpredseda  

 

3.2.1 zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti a podpisuje sa za ŠR, 

3.2.2 je volený Študentským snemom na obdobie jedného školského roka, ak 

nie je ustanovené inak, 

3.2.3 podpredseda obstaráva bežné záležitosti v riadení združenia, 

3.2.4 podpredseda má právo pozastaviť činnosť ktoréhokoľvek člena ŠR, 

okrem členov predsedníctva, 

3.2.5 počet podpredsedov ustanovuje  Študentský snem. 

 

3.3 Tajomník  

 

3.3.1 obstaráva bežné záležitosti v riadení ŠR a je zodpovedný za 

dokumentáciu, 

3.3.2 je volený Študentským snemom na obdobie jedného školského roka, ak 

nie je ustanovené inak, 

3.3.3 vedie pokladňu, zabezpečuje vedenie predpísanej finančnej evidencie 

príjmov a výdavkov a jedenkrát ročne predkladá ŠR správu 

o financovaní, 

3.3.4 má právo na pravidelnú aktualizáciu informačnej tabule ŠR, 

3.3.5 má povinnosť viesť zápisnice zhromaždení, ktoré musí odovzdať 

predsedovi ŠR najneskôr do troch pracovných dní od zasadnutia ŠR. 

 

3.4  Kontrolór 

 

3.4.1 Je kontrolným orgánom ŠR,  

3.4.2 je oprávnený dozerať na všetku činnosť združenia, 

3.4.3 je volený Študentským snemom na obdobie jedného školského roka, ak 

nie je ustanovené inak, 

3.4.4 má právo nahliadať do všetkých dokladov združenia a do pracovných 

materiálov členov ŠR, 

3.4.5 má právo podať návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena z dôvodu 

neplnenia si svojich povinností alebo z dôvodu konania v rozpore so 

záujmami združenia. 
 
4. Zástupca ročníka predstavuje časť organizačnej štruktúry ŠR a je zodpovedný za 

fungovanie tried v danom ročníku. 
 

4.1 Študentský snem udeľuje mandát 5 zástupcom ročníka: 
 

a) Zástupca povereníkov (patria sem príma, sekunda, tercia a kvarta), 

 

b) Zástupca I. ročníka (patria sem triedy I. ročníka a kvinta), 
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c) Zástupca II. ročníka (patria sem triedy II. ročníka a sexta), 

 
d) Zástupca III. ročníka (patria sem triedy III. ročníka a septima), 

 
e) Zástupca IV. ročníka (patria sem triedy IV. ročníka a oktáva), 

 
4.2 Zástupca ročníka je volený každý rok v septembri a mandát sa mu udeľuje na 

dobu jedného školského roka ak nie je ustanovené inak. 

4.3 Zástupca ročníka je povinný pravidelne informovať študentov svojho ročníka o 

činnosti ŠR a jej predsedníctva. 

 

 
 

Článok 4 

 VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVO  V ŠTUDENTSKOM SNEME 

 
 
1. Členom Študentského snemu sa môže stať každá osoba so záujmom o aktívnu prácu 

v tomto združení bez ohľadu na vek, národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo 

iné zmýšľanie, náboženské vyznanie či sociálne postavenie. 
 
2. Členstvo v Študentskom sneme je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu. 
 
3. Členstvo v Študentskom sneme môže vzniknúť iba: 
 

a) platným zvolením kandidáta v triednych tajných voľbách, 
 

b) ak bol menovaný a do svojej funkcie zvolený Študentským snemom v prípade, 
že si ho trieda nezvolila, 

 
c) špeciálnym poverením od Študentského snemu (podľa bodu 6. tohto článku). 

 
4. Funkčné obdobie člena Študentského snemu je platné na jeden školský rok. 
 
5. Študentský snem nie je uzavreté združenie,  nemá ohraničený počet členov. 

 

6. Študentský snem alebo predseda Študentskej rady môže špeciálnym poverením prijať do 

združenia nových členov, bez toho aby boli zvolenými zástupcami triedy. 

 

a) Prijatie takéhoto člena je povolené ak je jeho účasť dlhodobo nutná pre niektorú 

z činností alebo aktivít ŠR. 

b) Takéto členstvo je časovo obmedzené, dobu určuje Študentský snem. 

c) Takýto člen má  právo hlasovať, voliť, byť volený a podávať návrhy na 

odvolanie. 
 
7. Členstvo v Študentskom sneme zaniká: 
 

a) vystúpením na vlastnú žiadosť, 
 

b) ukončením alebo prerušením štúdia, 
 

c) vylúčením Študentským snemom, alebo Študentskou radou, 
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d) úmrtím člena. 
 
8. Člen Študentského snemu (ďalej len člen) sa môže svojho členstva dobrovoľne vzdať. 
 
9. Ak sa člen rozhodne vystúpiť zo Študentského snemu svoje rozhodnutie je povinný 

bezodkladne oznámiť Študentskému snemu písomnou formou. 
 
10. Vzdanie sa členstva je voči  Študentskom sneme účinné jeho doručením predsedníctvu 

Študentskej rady. 

 

11. Člen sa môže svojho členstva vzdať aj ústne na ktoromkoľvek zasadnutí, čo sa uvedie do 

zápisnice . 

 

12. O vylúčení člena rozhodne Študentský snem. Predseda ŠR je povinný upovedomiť člena 

o vylúčení písomne, s udaním dôvodu, najneskôr do desiatich pracovných dní od 

rozhodnutia. 

 

13. Dôvodom na vylúčenie môže byť hrubé porušenie stanov združenia, opakovaná 

neospravedlnená neúčasť na plánovaných zasadnutiach Študentského snemu, neetické 

konanie poškodzujúce záujmy združenia alebo školy a podobne. 

 

14. V triede, kde sa zvolený kandidát vzdal členstva alebo mu bolo členstvo odobrané je 

nutné zvoliť v tajných voľbách nového  člena  Študentského snemu. 

 

15. Voči členovi, ktorý sa v časovom úseku minimálne 3 pracovných dní pred zasadaním 

Študentského snemu písomne alebo ústne neospravedlní členovi predsedníctva 

Študentskej rady môžu byť vyvodené nasledovné opatrenia: 
 

a) predvolanie člena pred predsedníctvo ŠR na ústne odôvodnenie neprítomnosti, 
 

b) pozbavenie hlasovacieho práva člena na stanovený časový úsek, 
 

c) zrušenie členstva v Študentskom sneme. 

 

 
 

Článok 5 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ŠTUDENTSKÉHO SNEMU 

 
 
1. Každý člen Študentského snemu má právo: 
 

a) podieľať sa na činnosti, zúčastňovať sa na zasadnutiach a spolurozhodovať o 

aktivitách ŠR, 
 

b) na prácu v adekvátnych podmienkach, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými 

predpismi, 
 

c) podávať podnety, návrhy a pripomienky, 
 

d) voliť a byť volený do orgánov združenia, ak to je v súlade s požiadavkami na 

danú funkciu, ako aj navrhovať do funkcií vhodných kandidátov, 
 

e) žiadať ŠR o pomoc pri riešení študijných a ďalších problémov, 
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f) žiadať odvolanie člena a vzdať sa svojho členstva v ŠR, 

 
g) žiadať o mimoriadne zasadnutie ŠR alebo Študentského snemu. 

 
 
2. Každý člen Študentského snemu je povinný: 
 

a) zodpovedne sa zúčastňovať zasadnutí, 
 

b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, pričom nesmie vykonávať nič, čo by 

mohlo záujmy a dobré meno združenia ohroziť, 
 

c) tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadaní ŠR, požadovať riešenie 

situácie, 
 

d) chrániť zverený majetok ŠR alebo školy, 
 

e) zabezpečiť ochranu dôverných údajov ŠR, 
 

f) riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol ŠR poverený, 
 

g) dodržiavať tieto stanovy a interné predpisy ŠR, 
 

h) informovať ŠR o svojej činnosti. 

 
 
 

Článok 6 

 

POVINNOSTI ŠTUDENTSKEJ RADY PRI ORGANIZOVANÍ AKCIÍ 
 
1. ŠR je povinná minimálne 1 týždeň pred uskutočnením akcie/podujatia vymenovať 

organizačný tím. 

2. Organizačný tím má minimálne 5 členov. 

3. Organizačný tím dohliada na prípravu, organizáciu a priebeh podujatia. 

4. Po ukončení podujatia organizačný tím spíše správu o priebehu a finančných nákladoch, 

ktorú predloží ŠR. 

 

Článok 7 

ROKOVACÍ PORIADOK 

 
 
1. Zasadnutia ŠR zvoláva predseda rady podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. 

 
2. Zasadnutie sa zvoláva najmenej jeden týždeň pred jeho konaním, a to uvedomením 

členov náležitou písomnou alebo elektronickou formou. 
 
3. Vo výnimočných prípadoch môže predseda ŠR požiadať o stanovisko alebo pripomienky 

členov aj mimo zasadnutia, spôsobom rokovania pomocou obežníka. 
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4. Zasadnutie ŠR vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí rady ho 

zastupuje jeden z podpredsedov ŠR. 
 
5. Na zasadnutie rady môžu byť prizvaní odborníci k diskutovanej téme, ich prítomnosť 

musí schváliť správna rada. 
 
6. ŠR rokuje na základe pripraveného programu – materiály na zasadnutie sa predkladajú 

tajomníkovi. 
 
7. O dodatočnom návrhu na zaradenie ďalšieho bodu do programu zasadnutia rozhoduje 

predseda. 
 
8. Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju prítomnosť podpisom na prezenčnej listine. 
 
9. Zasadnutie rady je uzavreté, ak nie je ustanovené inak. 

 

10. Z každého zasadnutia ŠR sa vyhotoví zápisnica a vyhotovuje ju zapisovateľ – spravidla 

tajomník ŠR. 

 

10.1 Zápisnica obsahuje 
 

a) dátum a miesto konania zasadnutia, 

b) program zasadnutia, 

c) prítomnosť členov a iných osôb, 

d) popis priebehu a opis zásadných skutočností, 

e) výsledky hlasovania alebo volieb, 

f) presné znenie záverov k jednotlivým bodom, 

 
10.2 K zápisnici sa prikladá prezenčná listina účastníkov zasadnutia, 

10.3 Každý člen má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný názor na 

prerokovanú záležitosť. 
 
 

 

Článok 7 

VOLEBNÝ A HLASOVACÍ PORIADOK 
 
1. Každý člen má právo voliť a byť volený, ak to nie je v rozpore so stanovami ŠR. 

 
2. Hlasovanie ŠR je platné a uznášaniaschopné ak má zasadnutie nadpolovičnú väčšinu 

zúčastnených členov. 
 
3. Riadne voľby do orgánov ŠR sa konajú do 21. Septembra. 
 
4. Doplňujúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva 

predchádzajúceho zástupcu triedy v Študentskom sneme. 

 

5. Pre zmenu alebo doplnenie stanov je potrebný 3/5 počet hlasov z celkového počtu členov  

Študentského snemu. 
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6. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŠR, v jeho neprítomnosti 

na zasadaní ŠR rozhoduje hlas podpredsedu. 

 

7. Voľby sa môžu realizovať dvomi formami, a to: 

 

a) verejným hlasovaním -  zdvihnutím ruky nad hlavu, 

b) tajným hlasovaním - napísaním voľby na označený volebný lístok a vhodením do 

pripravenej urny. 

 

8. Triedne voľby zástupcu triedy do Študentského snemu sa uskutočňujú tajnou voľbou. 

 

9. Voľby členov Študentskej rady sa uskutočňujú vopred dohodnutým spôsobom, za člena 

študentskej rady môže byť volený každý člen Študentského snemu. 

 

10. Členov predsedníctva študentskej rady volia členovia Študentského snemu vopred 

dohodnutou formou. 

 

11. Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje aktuálny predseda. 

 

12. Vo volebnej komisii nesmú byť členovia ŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcii v ŠR. 

 
 
 
 

Článok 8 

 

VOĽBY  DO  RADY ŠKOLY 
 
 

1) Každý žiak má právo uchádzať sa o miesto v Rade školy. 

 

2) Žiaka do Rady školy volia všetci žiaci školy tajnou voľbou z predstavených kandidátov. 

 

3) Kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov sa stáva členom Rady školy. 

 

4) Voľby sú platné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina žiakov školy. 

 

 

5) Členstvo v Rade školy zaniká: 

 

a) ukončením štúdia, 

b) zanechaním štúdia, 

c) štúdiom v zahraničí, 

d) odstúpením študenta, 

e) prestupom na inú školu, 

f) úmrtím. 
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6) Volebná komisia, ktorú zvolí Študentský snem vedie o priebehu volieb zápisnicu. 

 

7)  Výsledky hlasovania svojím podpisom potvrdia členovia volebnej komisie a predseda 

Študentskej rady (prípadne v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov) a spolu 

s hlasovacími lístkami priložia k zápisnici. 

 

Článok 9 
 

HOSPODÁRENIE ŠTUDENTSKEJ RADY 

 
 
1. Združenie je hospodársky riadené Študentskou radou. 

 
2. Združenie hospodári hnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom 

združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. 
 
3. Výnosy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov, poslania a 

propagáciu združenia. 
 
4. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia. 
 
5. Príjmy ŠR sú najmä: 
 

a) z rozpočtových prostriedkov Gymnázia Ľudovíta Štúra, 
 

b) dobrovoľné príspevky a príspevky od nadácií, 
 

c) príspevky Rady rodičovských združení pri GĽŠ, 
 

d) finančné príspevky členských tried, 
 

e) dotácie, granty, verejné zbierky, 
 

f) vlastná činnosť združenia napr. výnosy z organizovania kultúrnych, 
vzdelávacích, spoločenských akcií a pod. 

 
6. Výročnú správu o hospodárení podáva  predsedníctvo ŠR správa je následne riadne 

skontrolovaná kontrolórom a podaná na nahliadnutie a schválenie Študentskému snemu. 

 

 

 

Článok 10 

ZÁNIK ŠTUDENTSKEJ RADY 

 
 
1. O zániku združenia zlúčením sa s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením rozhoduje Študentský snem. 
 
2. ŠR zaniká rozhodnutím Študentský snem a to jednohlasne, úplným počtom platných 

hlasov všetkých členov Študentského snemu. 
 
3. Študentský snem vydá Dekrét o rozpustení ŠR a zverejní ho náležitým spôsobom. 
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Článok 11 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
1. Všetci členovia ŠR ŠS sú povinní riadiť sa týmito stanovami. 

 
2. Akékoľvek porušenie  týchto stanov. 

 

3. Akékoľvek právne či faktické úkony týkajúce sa týchto stanov alebo v nich uvedených 

ustanovení musia byť urobené výlučne písomnou formou, inak sú neplatné. 

 

4. Správna rada je povinná stanovy pevne zviazať a spolu s podpismi splnomocnených 

orgánov tieto stanovy vystaviť na viditeľné miesto. 

 

 

Článok 12 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
 
1. Týmito stanovami nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb v nich uvedených, ktoré im 

priznáva právny poriadok Slovenskej republiky. 
 
2. Školská Študentská Rada pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vyhlasuje, že bude dodržiavať 

stanovy 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. 
 
 
 
Vo Zvolene 02. septembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………  .………...…………...     ………………...……… 

  RNDr. Ivetta Vidová    Mgr. Miroslav Škrinár       Alexandra Gállová 

     riaditeľka školy      koordinátor ŠŠR          predsedníčka ŠŠR  
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Príloha 1 
 
§ 26 zákona NR SR 596/2003 Z. Z. 

 

(úryvok zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) 
 
Žiacka školská rada 
 

(1) Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov 
strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

 
(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom 
hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, 
ktorú predložia riaditeľovi školy. 

 
(3) Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší 
počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. 

 
(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, predkladá im svoje 
stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 

 
d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 

 
(5) 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 vo veci voľby a 
odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov žiackej rady. 

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

 
(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej 
členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


