Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
Plán práce na školský rok 2017/2018

Článok I.
Základné ustanovenie
1. Žiacka školská rada (ŽSR) je zložená zo žiakov 5.-9. ročníka, ktorí boli zvolení triednym
kolektívom

a jedného pedagogického pracovníka. Výbor ŽSR sa stretáva spravidla

jedenkrát mesačne.
Členmi výboru ŽSR v školskom roku 2017/2018 sú:
Predseda: David Mikula IX. B
Podpredseda: Lujza Kokavcová VII.C
Redakčno-rozhlasová rada: Daniela Hatalová V.A, Ela Studená VII.B, Katarína Rešovská
VII.B, Paulína Sopková VIII.B
Ďalší členovia: Nikola Oterová V.A, Andrea Čunderlíková V.B, Marek Žiačik V.C, Ján
Chmelík V.C, Paula Lucia Patrášová VI.B, Tereza Čelárová VI.C, Martin Fazekaš VII.A,
Lucia Molnárová VII.C, Hugo Mandák VIII.A, Michal Mišáni VIII.B, Elizabeth Kálusová
IX.B
2. Sídlom žiackej školskej rady je ZŠ Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica.
Článok II.
Poslanie Žiackej školskej rady
1. Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole
3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie
6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku
Článok III.
Činnosť Žiackej školskej rady
1. ŽSR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,
vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva
návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Iiniciuje školskú
záujmovú činnosť, koordinuje a pomáha športových, kultúrnych a zberových akciách

2. ŽSR pripravuje relácie do školského rozhlasu, zverejňuje informácie a aktuality o živote
a akciách v Banskej Bystrici na nástenke ŽSR
3. ŽSR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu
k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov
aj navonok.
4. ŽSR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
5. ŽSR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. ŽSR volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. 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 ŽSR. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu
žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽSR
Článok IV.
Spôsob voľby členov Žiackej školskej rady
1. Žiaci 5. až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine jedného žiaka, ktorý bude triedu
zastupovať v ŽŠR. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú právo tohto žiaka
odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového. /Včas o tom informujú predsedu alebo
podpredsedu ŽŠR/. Zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v
prípade neprítomnosti.
2. Funkčné obdobie členov ŽŠR je jeden školský rok.
3. Zástupcovia ŽŠR si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, alebo
dodatočne určia koordinátorov pre jednotlivé krátkodobé, prípadne dlhodobé úlohy.
4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje
len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len
usmerňujúci, nie prikazujúci.
5. Ak si jednotliví zástupcovia ŽŠR neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo hrubo
porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi ŽŠR.
6. Riaditeľ školy alebo zástupca školy je čestným členom predsedníctva.
7. Dospelí členovia ŽŠR majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
9. ŽŠR bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí.
Zasadnutia ŽŠR zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže
poveriť aj ktoréhokoľvek člena ŽŠR.

Článok V.
Rokovanie žiackej školskej rady
1. Program na rokovanie ŽŠR pripravuje jeho predsedníctvo.
2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť pripomienky žiakov na vedenie školy a
pedagogický zbor a naopak.
3. Z každého rokovania ŽŠR je potrebné vyhotoviť zápis. Ten bude zabezpečovať
zapisovateľ v spolupráci s členom pedagogického zboru. Každá zápisnica bude aj súčasťou
rokovania pedagogických rád.
4. Predsedníctvo

ŽŠR

má právo

zvolať aj

mimoriadne zasadnutie

na

návrh

ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy
sa musia okamžite riešiť.
5. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov ŽŠR.
6. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.
Článok VI.
Povinnosti člena žiackej školskej rady
Práva:
1. Voliť a byť volený.
2. Navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR.
3. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety
a pripomienky k činnosti ŽŠR.
4. Slobodne vyjadriť svoj názor.
5. Požiadať o mimoriadne zvolanie ŽŠR, v prípade nutnosti riešenia problému.
6. Zúčastňovať sa na podujatiach ŽŠR, využívať výhody poskytované ŽŠR.
7. Právo spolurozhodovať o činnosti, predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety,
prípadne materiály

Povinnosti:
1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR.
2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR.

4. Dbať na kultúru prejavu a reči /Počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, spisovne
sa vyjadrovať vo svojich vystúpeniach/.
Článok IX.
Plán práce Žiackej školskej rady
September:
Voľba a úvodné zasadnutie ŽSR – 28.9.2017
Predstavenie členov ako zástupcov jednotlivých tried
Prerokovanie štatútu a povinností ŽSR, zloženie sľubu členov
Voľba predsedu a podpredsedu ŽSR
Schválenie plánu
Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 22.9.2017
Október:
Zasadnutie ŽSR – 11.10. 2017
Spolupráca pri jesennom zbere papiera
Príprava podkladov na web stránku
Výroba a inštalácia schránky na nápady
Návrh loga pre ŽSR
Medzinárodný týždeň mobility – súťaž v zbere lístkov MHD – 30.10.2017
Spolupráca pri príprave osláv 30. výročia školy – výroba škatule, súťaž o meno maskota
o najkrajšiu báseň o škole
November:
Zasadnutie ŽSR
Spolupráca s prvým stupňom pri organizácii pasovačky prvákov
Hodina deťom - zbierka
Imatrikulácia piatakov
Deň boja proti drogám – 11.11.2017
Súťaž o najkrajšiu výzdobu s vianočnou tematikou
Vyhodnotenie súťaže o meno maskota školy
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu báseň o škole
December:
Zasadnutie ŽSR
Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí – 6.12.2017
Daruj hračku pod stromček
Vyhodnotenie súťaže tried s najkrajšou vianočnou výzdobou
Vianočná pásmo v školskom rozhlase
Január:
Zasadnutie ŽSR - ako sme pracovali, vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady za I. polrok
Snehové sochy - modelujeme zo snehu (podľa počasia)
Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania – 24.1.2018

Február:
Zasadnutie ŽSR
Deň farebných tričiek – Valentín – Červené tričká
Valentínska nástenka
Zorganizovanie Valentínskej pošty pre žiakov v škole – 14.2.2018
Marec:
Zasadnutie ŽSR
Deň farebných tričiek - medzinárodný deň vody – MODRÉ TRIČKÁ
Ochutnávka minerálnych vôd Slovenska
MDŽ – príprava pozdravov pre pani učiteľky - 8.3. 2018
Mesiac kníh
Deň učiteľov – 28. 3.2018 – pripraviť reláciu pre učiteľov, kytička vďaky
Apríl:
Zasadnutie ŽSR
Prvý apríl – Farebný deň
Deň farebných tričiek – deň narcisov – ŽLTÉ TRIČKÁ
Zbierka ku dňu narcisov – 7. 4. 2018
Deň Zeme – 22.4.2018
Máj:
Zasadnutie ŽSR
Deň matiek - matka nositeľka života – nástenka ŽSR
Medzinárodný deň rodiny – reťaz z fotiek 15.5.2018
Jún:
Medzinárodný deň detí – 1.6.2018
Spolupráca pri jarnom zbere papiera
Výlet členov Žiackej školskej rady
Záverečné zasadnutie a slávnostné ukončenie ŽSR, zhodnotenie celoročnej činnosti, návrhy
a pripomienky ďalšieho školského roka
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 28.9.2017 a od toho dňa
nadobúda účinnosť

V Banskej Bystrici 6.9.2017

.................................

................................

podpis predsedu ŽŠR

podpis riaditeľky školy

