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STANoVY

RODIČOVSKÉHO ZDRUŽEN lA

Názov: Rodičovské združenie

Sídlo: Prokofievova 5, 85101

Článok t

postavenie rodičovského združenia

1. Rodičovské združenie pri ZŠ Prokofievova (d'alej len RZ) je dobrovolhé občianske združenie rodičov
alebo íných zástupcov žiakov školy,

2. RZ je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie
zodpovednos{ ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

3, RZ je zriadené na dobu neurčitú,

článok z

ciele činnosti rodičovského združenia

1. RZ spolupracuje s vedením školy a jej pedagogíckými pracovníkmí pri výchove a vzdelávaní žíakov
školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa
medzinárodnej organizácie UNESCO s ddrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, pri ochrane a

presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí.

2. RZsa podiel'a na organizovanízáujmovej činnosti školy, zabezpečovaní kultúrnych alebo športových
podujatí pre deti, na organizovanídomácich a zahraničných stykov školy, na organízovanímimoškolskej
telesnej výchovy a športových aktivít, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, škól v prírode a
pod.

3. RZ odmeňuje vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a bolí
aktívni na podujatíach školy.

4. RZ aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri skvalítňovaní výchovno-vzdelávacieho
procesu/ foriem a metód vyuČovania, v rámci svojich možností zlepšuje technické vybavenie školy a
vyu žíva n ie a u d iovizu ál nej a výpočtovej tech niky.

5. RZ sa zúčastňuje na riešení výchovných problémov a na ochrane žíakov pred škodlivými vplyvmi,
stresmi, negatívnymi metódamí vo výchove, nadmerným zaťažením žíakov, na ochrane ích zdravia,
podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho
stravovania detí, ochrany žívotného prostredía a zlepšenia podmienok pobytu žíakov v školských
zariadeniach.



ajuce sa

7. RZzabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

8. RZ spolupracuje s riadiacimi orgánmi školy, s výchovným poradcom,
orgánmi štátnej správy, prípadne ínými organízáciamí,
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č|ánok 3

Organizácia a orgány Rz

L Činnosť RZ sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci, Zástupcov do svojich orgánov
ustanovuje a odvoláva na základe volieb. Rozhoduje prostá váčšina hlasov pritornrných. Organizáciu
RZ tvoria Triedne aktívy (TA), Plenárna schódza (PS), Rodičovská rada ýRR},_Výtonný rnibor (VV)
a Revízor (R).

plenárna schódza

2. Najvyšším orgánom RZ je Plenárna schódza, ktorá:
- schval'uje rozpočet RZ a rozhoduje o jeho koncepčnom využití,
- schval'uje stanovy RZ a zmeny stanov RZ,
- schval'uje výšku členského príspevku,
- schval'uje správu o hospodárení za uplynulý školský rok,
- volí a odvoláva členov Výkonného výboru spomedzi členov RR,
- volí a odvoláva Revízora spomedzi členov RR,
- urČuje likvidaČnú komisíu a vykoná opatrenia uvedené v čl, 6 v prípade zánikru rodičovského

združenia

Plenárna schódza je zvolávaná písomne na základe pozvánky a pozrivaní sú na ňu všetci členovia RZ,
Volba alebo uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná váčšina prítomných členov RZ.

Rodičovská rada

3. RodiČovská rada (RR) je výkonným orgánom RZ medzi dvoma zasadnutiami Plenárnej schódze.
RodíČovskú radu tvoria predsedovia Triednych aktívov, ktorí bolí zvolení na schddzach triednych
aktívov spravidla na prvom zasadnutí v septembri nového školského roka. Funkčné obdobíe RR je 1 rok
a končí zvolením novej RR.

4. RR zasadá spravidla 2x v školskom roku. Zasadnutia sa uskutočnia druhý septembroui a druhý
januárový týždeň príslušného školského roka. Účasť všetkých členov RR na týchto zasadnutiach je
povinná. V prípade, že účasťčlena rodičovskej rady na zasadnutí v odóvodnených prípadoch (choroba,
Úraz apd.) nebude možná, je povinný sa dohodnúť a týmto poveriť (stačí ústne) iného zastupujúceho
rodiČa, ktorý v prípade zástupu bude mať plné hlasovacie práva. Jej zasadnutí sa móžu zúčastniť aj
rodiČía, ktorí nie sú členmí RR, ale prejavia o túto účasť záujem, ako prísediaci. Zasadaníe RR zvoláva
predseda RR. RR zvolá predseda RR mimoriadne aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, tríedny aktív
alebo skupina rodíčov vo vecí, ktorá nestrpí odklad. Rozhodnutia RR sú závázné pre všetkých členov
R7. Zo zasadania RR sa vyhotoví zápisnica v 2 exemplároch - pre RZ a pre vedenie školy.
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5. RR rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k
vedenia ško!y. v spoluprácí s vedením školy rieši pripomienky a návrhy
uznáša sa na zásadných opatreniach pomoci škole v súlade so schváleným
oPatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právníckej osobe v oblasti
žiakov školy a takiež k mimoškolskej činnosti, Realizáciu rozhodnutí RR
a Revízor (ak je zvolený). RR podla potreby utvára účelové skupiny rodičov,
zabezpečovaní kultúrnych, športol1ích a iných záujmových podujatí žiakov školy. Rsú
závázné Pre vŠetkých Členov RZ. Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná váčšina
prítomných členov RR.

Výkonný v,ýbor a Revízor

6. PS z Členov RR na prvom zasadaní vo funkčnom období volí svoj Výkonný výbor (W), Revízora,
PríPadne zástuPcov v iných orgánoch. Výkonný v,ýbortvorí predseda RR, podpredseda RR a hospodár.
FunkČné obdobie W a Revízora konČí ukončením členstva v RZ, odvolaním prípadne dobrovolhým
odstúpením.

7, W sa riadi stanovami a uzneseníami RR. W m6že rozhodnúť v odóvodnených prípadoch o zmene
rozPoČtu do 300,{ (slovom: tristo eur). VV podáva Plenárnej schódzi správu o činnosti združenia,
sPrávu o hosPodárenÍ, Predkladá návrh rozpočtu organizácie, zabezpečuje spoluprácu s vedením školy,
informuje ríaditel'a Školy o pripomienkach a návrhoch rodičov, v prípade potreby zabezpečí prizvanie
pedagogických alebo nepedagogických pracovníkov na zasadnutie RR.

8, Revízor, v PríPade, Že bude zvolený, kontroluje hospodárenie RZ, dodržiavaníe stanov a minimálne
]-x roČne vYPracúva Správu o výsledku kontroly (Revíznu správu), ktorú predkladá novej RR na jej prvom
zasadnutí V novom Školskom roku. Funkcia Revízora je nezlučitelhá s členstvom vo W.

9. ZástuPcovia RZ v iných orgánoch sú Členovía RZ zvolení Plenárnou schódzou do Rady školy alebo
iných orgánov, ktoré Predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch
obhajujú záujmY RZ najmá vo vzťahu k systému v,ichovy a vzdelávanía detí a bezprostredne písomne
informujú RR a VV o obsahu a priebehu týchto rokovaní. Pozícia zástupcu RZ v iných orgánoch nie je
V rozPore s Členstvom rodiČa v RR (tj. predseda TA može byť aj zástupcom RZ v iných orgánoch)

10. ŠtatutárnYmi orgánmi RZ je predseda RR, podpredseda RR a hospodár, ktorí konajú samostatne,

Triedny aktív

11, Triedne aktívy (TA) predstavujú hlavný článok organizačnej štruktúry RZ. prerokúvajú aktuálne, ale
i sPorné otázkY rr'ýchovy a vzdelávania a inú činnosť žiakov a rodičov jednotlivých tried.

12. TA si volí svojho predsedu TA, ktorý sa tak automaticky stáva členom RR, podpredsedu T§ ktorý
ho zastuPuje v jeho nePrítomnosti, a zapisovatel'a, ktorý vyhotovuje zápisnice z každého zasadnutia
TA. Predseda TA je povinný zúČastňovať sa zasadnutí RR alebo zabezpečiť účasť podpredsedu TA.

13. TA sa konajú Podl'a Potreby, spravidla 3x za školský rok. Volba alebo uznesenie je platné, ak zaň
hlasovala nadpolovíčná váčšína prítomných členov TA



článok 4

práva a povinnosti členov RZ 
,,,{'ď;.,;ř'.*.\

1, Členstvo v RZ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku zaplateni;tíčlenského,prilpevku
podl'a príslušných pravidíel uvedených v čl. 5. Členom RZ je jeden zákonný fástupca,t<azaáho ;laka
ŠkolY. V PríPade viacerých žiakov - súrodencov na škole sa platí členský f,opr.tot ,i"n ,; ;eoného
súrodenca. Členstvo v RZ zanikne ukončením dochádzky žiaka do Zš alebo Á"iapI.ieni, il;".r.en"príspevku(vplnejvýške)napríslušnýškolskýrok..','.

2. Členovia RZ majú právo: "',';j:- . ,',,,".,,,-'

- realizovať svoje práva účasťou a hlasovaním na plenárnej schódzi

- vyjadrovať sa k práci školy

- byť informovaní o práci RZ na škole

- bYť informovaní o rieŠení pripomienok rodičov k prácí školy, ako aj o zámeroch vedenía školy a
orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacíeho procesu

3. Členovia RZ sú povinní:

- zúČastňovať sa rokovanÍTA a rokovaní orgánov RZ, do ktorých boli zvolení, alebo sú ich členmi

- dodržiavať tieto stanovy

- platiť stanovený členský príspevok

článok s

Hospodárenie rodičovského združenia

1. PríjmY RZ tvoría Členské príspevky, výnosy z akcií združenia, výnosy z jeho majetku, dobrovolhé
PrísPevkY a darY Členov nad rámec povinných príspevkov vrátane sponzorstva, účelové príspevky a
dary, podiel zo zaplatenej dane a pod.

2. O vlÍŠke a termíne úhradY členského príspevku rozhoduje RR na svojom prvom zasadaní v novom
školskom roku.

3. Dobrovolhé ÚČelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca
venuje s udaním účelu daru (napr. nákup športových potrieb).

4. FÍnanČné prostriedky sa ukladajú na účet v peňažnom ústave. Podpisové právo má predseda RR,
podpredseda RR a hospodár.

5. Výdavky RZ musia byť spojené s činnosťou RZ a v súlade s poslaním RZ podl'a čl. 2.

6. RZ hosPodárí s finančnými prostriedkami podl'a schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu RZ schval'uje
RR na svojom prvom zasadnutí príslušného školského roka nadpolovičnou váčšinou prítomných členov
RR. RozPoČet RZ na príslušný školský rok, jeho zmeny a správu o hospodárení sa schval uje na Plenárnej
schódzi nadpolovičnou váčšinou prítomných členov Rodičovského združenia. O zmene rozpočtu do 300
€ móŽe medzi zasadnutíamí rady rozhodnúť aj Výkonný výbor. O vykonanej zmene je Výkonný výbor
povinný informovať RR,
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7_ §pfálru a erŤdenciu finaŇných prostriedkov vykonáva ftl prostredníďvom

zodporedá za §právu finanřrých prostriedko\r, na základe uznesení R& W
ro2ppftoín uskrrtočňuje výdaj finančných prostriedkov, vedie evidenciu

majeř*u RZ, vyhotovuj€ prehrady čerpania rozpočtu a §právu o

8. Kontrolnrým orgánom, v prípade, že bude zvolený je Revízor, ktoný

Óánok 6

zánik rodičovského združenia

1. RZ zaniká na základe rozhodnutia Rodičovskej rady, pričom tak,ito názor musí vysloviť nadpoloviČná

váčšina prftomných členov RR.

2. pri zániku RZ, určí RR likvidačnú komisiu {skupinu rodičov - z členov RR), ktorá vykoná zúČtovanie

majetku Rf, stistredí finančné prostriedky, lryrovná všetky závázky a dlhy, zabezpeČÍ odpredaj

hnuteťnéhg a nehnuteíného majetku ostatným združeniam podía ich záujmu alebo ich odovzdá Škole

na výchovno+gdelávacie ú čely.

3. RZ sa móže zlúčiťs iným RZ. Vtom pdpade prechádza všetok majetok, finančné prostriedky a doklady

na R4 s ktor,ým sa póvodné RZ zltičilo, protokolárnym zápisom.

4. Zánik BZ bude oznámený MV SR do 15 dní od ukončenia líkvidácie.
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JUDr. JanaVallová, PhD,

riaditelka odboru

všeobeonei vnútornei správy
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