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Monitoring stavu žiackych školských rád       
v Košickom kraji realizovala Rada mládeže
Košického kraja v spolupráci s Regionálnym
Centrom Mládeže v Košiciach, Odborom
školstva Košického samosprávneho kraja            
a Krajskou radou žiackych školských rád
Košického kraja.
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Cieľom monitoringu bolo zistiť stav žiackych
školských rád na stredných školách              
v Košickom kraji. Cieľom bolo zistiť, na koľkých
stredných školách v Košickom kraji (bez ohľadu            
na zriaďovateľa) existuje žiacka školská rada.             
V prípade, že žiacka školská rada existuje,
zaujímalo nás, ako funguje, aké má podmienky             
na škole, aké aktivity realizuje a akú podporu
potrebuje. 

Do monitoringu sa zapojilo 645 respondentov              
z 87 stredných škôl a školských zariadení              
v celom Košickom kraji. Zber dát prebiehal             
v novembri a decembri 2021. Vyhodnotenie dát           
a tvorba tejto publikácie prebiehali v januári             
a februári 2022. 
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RESPONDENTI
MONITORING STAVU ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH
RÁD V KOŠICKOM KRAJI
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Do monitoringu sa zapojili členovia, predsedovia
a koordinátori ŽŠR a zaznamenali sme taktiež           
12 dobrovoľných odpovedí od riaditeľov škôl. 

Väčšina respondentov boli členovia a členky ŽŠR,
až 477 odpovedí. 72 zaznamenaných odpovedí
bolo od predsedníčok a predsedov ŽŠR a 84
odpovedí bolo od koordinátoriek a koordinátorov
ŽŠR.
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MUŽIŽENY

65% 35%



I. STAV ZSR

V KOSICKOM

KRAJI
MONITORING STAVU ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH
RÁD V KOŠICKOM KRAJI
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V prvej časti výsledkov monitoringu ŽŠR             
na stredných školách v Košickom kraji             
sa zaoberáme stavom ŽŠR. 

Teda na koľkých školách je zriadená ŽŠR, koľko
ŽŠR má miesto v rade školy a aký je priemerný
počet členov ŽŠR.
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84,8% percent škôl v Košickom kraji má zariadenú
ŽŠR. Z 99 oslovených škôl evidujeme, že ŽŠR              
je zriadená na 84 školách.

84,8%
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Až 90% už existujúcich žiackych školských rád              
má miesto v rade školy. To umožňuje ŽŠR výrazne
ovplyvňovať chod školy. 

90%
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Priemerný počet členov

Z odpovedí všetkých respondentov vyplýva,             
že priemerný počet členov ŽŠR, ktoré fungujú          
na stredných školách v Košickom kraji, je 11.
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II. FUNGOVANIE

ZSR V KOSICKOM

KRAJI
MONITORING STAVU ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH
RÁD V KOŠICKOM KRAJI
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V druhej časti výsledkov monitoringu stavu ŽŠR             
na stredných školách v Košickom kraji             
sa zaoberáme fungovaním ŽŠR. 

Teda spôsobom volieb, spôsobom komunikácie          
s vedením a žiakmi. Ďalej sa zaoberáme tým,             
ako a kde sa ŽŠR stretáva, či má ŽŠR štatút
schválený vedením školy, či ŽŠR pracuje podľa
nejakého plánu a ako bol zvolený predseda ŽŠR.
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Pravidelné
stretnutia 

45%

Ako komunikuje Vaša ŽŠR s vedením školy?

37%

13%

Cez
koordinátorku

Nepravidelné
stretnutia 5%

Iné
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Osobne

Medzi inými odpoveďami boli napríklad EduPage (5%),
nástenka v škole (2%), e-mail (1%) alebo rôzne iné
spôsoby (rozhlas, web stránka školy).

73%

Ako komunikuje Vaša ŽŠR so žiakmi školy?

15%12%

Sociálne siete
Iné (opíšte)
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Instagram

Časť na
stránke školy

EduPage

Medzi inými odpoveďami boli napríklad vlastné
webstránky alebo žiadna z uvedených.

12%

48%

11%

Aké komunikačné kanály Vaša ŽŠR používa?

22%

7%
Facebook

Iné
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Raz 
za mesiac

Raz 
týždenne

Raz za 
šk. polrok

67%

25%

8%

Ako často sa Vaša ŽŠR stretáva?

Pozitívnou správou je tiež fakt, že až 92% ŽŠR              
sa  stretáva aspoň raz za mesiac.
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Vo voľných 
učebniach

V samostatnej
miestnosti pre

ŽŠR

Iné

Medzi inými boli najčastejšie odpovede: v zasadačkách,
na chodbách školy, v telocvični, v kabinete koordinátorky
alebo v chill out zóne školy.

57%

30%

13%

V akých priestoroch sa Vaša ŽŠR stretáva?



85%

20

Nie

Áno

Neviem

Skvelou správou je, že až 85% respondentov
uviedlo, že ich ŽŠR má svoj štatút schválený
vedením školy.

14%
1%

Má Vaša ŽŠR svoj štatút schválený
vedením/radou školy?



3%
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Áno

Nie

Neviem

Až 78% respondentov uviedlo, že ich ŽŠR má plán,
podľa ktorého pracuje.

78%

11%

8%

Iné

Má Vaša ŽŠR plán podľa ktorého pracuje?
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Členovia ŽŠR 
si zvolia
spomedzi
členov ŽŠR

Až 89% respondentov uviedlo, že predseda/
predsedkyňa ŽŠR bola zvolená demokratickým
spôsobom, teda voľbami.

81%

Ako bol zvolený súčasný predseda /
predsedkyňa ŽŠR?

7%
Neviem 

7%

4%

Koordinátorka
určí predsedu

spomedzi
členov ŽŠR

Žiaci volia predsedu spomedzi
navrhovaných kandidátov 
v celoškolských voľbách

1%Iné
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Ako prebehli posledné voľby ŽŠR            
na Vašej škole?

Iba 66% respondentov uviedlo, že voľby členov
ŽŠR prebehli demokratickým spôsobom. 

20% respondentov uviedlo, že členom ŽŠR             
sa automaticky stáva predseda triedy. V tomto
prípade je otázne, či sa jedná o demokratický
spôsob. 

Až 7% respondentov uviedlo, že triedny učiteľ
vybral zástupcu žiakov do ŽŠR, čiže sa jedná             
o  nedemokratický spôsob. 
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Triedny učiteľ
vybral jedného
žiaka z triedy

26%
7%

20%

Voľby spomedzi
kandidátov v triede

Predseda
triedy sa

automaticky
stáva členom

ŽŠR

40%

Zvolenie spomedzi
navrhovaných
kandidátov 
v celoškolských
voľbách

7%

Iné / Neviem
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III. AKTIVITY, KTORE

REALIZUJU ZSR 

V KOSICKOM KRAJI

´
ˇ ˇ

ˇ
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V tretej časti výsledkov monitoringu stavu ŽŠR               
na stredných školách v Košickom kraji sa zaoberáme
typom a frekvenciou aktivít, ktoré ŽŠR v Košickom
kraji realizujú. 
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Až 60% ŽSR realizuje školské plesy alebo školské
diskotéky aspoň raz ročne. Z toho 14% ich organizuje
viac ako dva razy ročne.  40% ich neorganizuje vôbec.

60%
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Takmer všetky ŽŠR (97%) realizujú aktivity spojené
s Mikulášom a Vianocami. 

97%
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Takmer všetky ŽŠR realizujú aktivity spojené            
s témou 

Mikuláš a Vianoce. 

Až 97% respondentov uviedlo, že ich ŽŠR organizuje
aktivity spojené s oslavou Vianoc alebo dňom             
sv. Mikuláša. Iba 3% respondentov zo všetkých
opýtaných uviedlo, že takéto aktivity nerealizujú.
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Iba 7% respondentov uviedlo, že ŽŠR nerealizuje
školské akcie vôbec (napr. Deň zdravej výživy, akcie               
k medzinárodným dňom, burzy, ...). 22% ŽŠR takéto
akcie realizuje raz za rok, 32% dva až trikrát ročne
a 39% viac ako štyrikrát ročne.

7%
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Až polovica ŽŠR sa venuje charitatívnej činnosti
(ako napr. Hodina deťom, Biela pastelka, Červené
stužky a iné).

Školské zbierky 

organizuje väčšina ŽŠR dva až trikrát ročne.              
Iba 8% respondentov uviedlo, že sa takýmto
aktivitám nevenuje. 25% respondentov uviedlo,          
že takéto aktivity realizuje aspoň štyrikrát ročne.
19% respondentov uviedlo, že školské zbierky
realizujú raz ročne. 
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Takmer polovica (43%) ŽŠR podľa respondentov
neinformuje svojich spolužiakov

o možnostiach programu Erasmus+

34% ŽŠR tak robí raz ročne, 15% dva až trikrát
ročne. Iba 8% ŽŠR podľa respondentov tak robí viac
ako štyrikrát ročne. 
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Iba 8% ŽŠR sa nestretáva s vedením školy za účelom
presadenia zmien v chode školy (napr. zmeny             
v šk. poriadku, zavedenie šk. rádia a iných inovačných
prvkov). Raz ročne sa takto ŽŠR a vedenie školy
stretávajú podľa 35% respondentov, 29% dva až trikrát
ročne. 28% respondentov uviedlo, že takéto stretnutia
absolvujú viac ako štyrikrát ročne.

8%
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Poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojou
čiastkou k realizácii Monitoringu stavu ŽŠR              
v Košickom kraji v roku 2021. 

Ďakujeme všetkým z Vás, ktorí prispeli svojimi
odpoveďami, všetkým, ktorí spracovávali odpovede
a všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji ŽŠR nielen         
v Košickom kraji. 
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Upozornenie

Počas realizácie a spracovania monitoringu stavu
ŽŠR v Košickom kraji od novembra do februára
2022 došlo k zmene legislatívy. 

Od 1.1.2022 došlo k zmene názvu. Žiacke školské
rady sa premenovali na školské parlamenty.

Keďže zber dát bol realizovaný v roku 2021,
rozhodli sme sa publikovať výsledky s pôvodným
názvom, a teda v tejto publikácii sa vyskytuje iba
názov žiacka školská rada (ŽŠR). 



Táto publikácia bola podporená z dotačnej schémy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,               
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže.


