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Štatút Žiackej školskej rady  Gymnázia sv. Jozefa  

v Novom Meste nad Váhom 

 

1. Členstvo 

Žiacka školská rada / ŽSR / je zložená z dvoch zástupcov z každej triedy školy. Rada pôsobí od              

15. septembra školského roka do 14. septembra nasledujúceho školského roka. Účasť členov  maturitného 

ročníka na stretnutiach je nepovinná. 

2. Funkcionári 

Predseda je hlavným funkcionárom, ktorý vedie stretnutia a dbá na to, aby boli disciplinované 

a demokratické, pri čom zapisovateľka vedie záznamy o priebehu. 

3. Stretnutia 

ŽSR sa stretáva jeden krát v mesiaci, alebo mimoriadne podľa aktuálnej potreby. Schôdzu vedie predseda, 

najskôr prečíta správu z predchádzajúcej schôdze, vedie diskusiu a dbá na vyjadrenie názoru každého 

člena. 

4. Vzťah koordinátora k ŽSR 

Koordinátor môže byť prítomný na stretnutí rady, dozerá na postup, nezasahuje do jeho priebehu, 

približuje názory učiteľského zboru na riešené témy a otázky. 

5. Zámery a ciele ŽSR 

- oboznamovať študentov s možnosťou vedenia a rozvíjať u všetkých študentov zmysel pre zodpovednosť, 

spolupatričnosť, 

- zdôrazňovať dôležitosť tímovej práce a hodnotu individuálnych schopností, 

- vyjadrovať sa ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, k návrhom a opatreniam školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania, 

- zastupovať žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, 

- zabezpečovať lepšiu komunikáciu medzi  žiakmi navzájom, medzi učiteľským zborom a žiakmi, a tým 

zároveň vyzdvihovať ,tvoriť a udržiavať „spoločenského ducha“ školy, 

- iniciovať školskú záujmovú činnosť, 

- prijímať a konzultovať návrhy na zveľaďovanie školy a jej priestorov; 

6. Uznesenia a voľby 

ŽSR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej 

Platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na platné uznesenie vo 

veci odvolanie zástupcu žiakov v rade školy, voľby funkcionárov a zmeny v štatúte je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. 

 

V Novom Meste nad Váhom  16. septembra 2014                                                             Marek Kukuča 

                                                                                                                                              predseda ŽSR       


