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Rodičovského združenia ZŠ Jána Bakossa, 
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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1) Rodičovské združenie (ďalej len „RZ“) je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo 

iných zákonných zástupcov žiakov Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici 
(ďalej len „škola“), občanov alebo pracovníkov ústavov, ktorým boli deti na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy zverené do výchovy. Sídlom RZ je 
Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica. 

2) RZ je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahov svojím menom a nesie 
zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu.  

3) Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa 
dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce 
školy s rodičmi. 

4) RZ sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov 
ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje 
jednoduchá väčšina hlasov prítomných rodičov. 

5) RZ je zriadené na dobu neurčitú. 
 

Článok 2 
Poslanie a úlohy rodičovského združenia 

 
1) Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje 

sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie 
tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, 
organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.  

2) Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri 
koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní 
kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných 
stykoch školy  a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. 

3) Spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní 
žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie 
práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov 
(zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred 
nepriaznivými faktormi procesu výchovy.   

4) RZ zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 
a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. 

5) Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými 
pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe 
vzájomného partnerského vzťahu. 

6) RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov. 
Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi verejnej správy 
Slovenskej republiky (štátnej správy a samosprávy). 

7) Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy a 
v ďalších orgánoch, ktoré stanovuje príslušný všeobecne záväzný právny predpis (zákon, 
vyhláška a pod.), ktorý túto účasť predpokladá. 

 
Článok 3 

Organizácia rodičovského združenia 
 
1) Organizáciu RZ tvorí Rodičovská rada (ďalej len „RR“), triedne RZ, revízna komisia 

(ďalej len „RK“). 
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2) RR je najvyšším orgánom rodičovského združenia . Je tvorená zástupcami všetkých tried, 
ktorí boli zvolení na schôdzach triednych rodičovských združení na ich prvom zasadnutí 
na začiatku školského roka. 

3) RR rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným 
opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet RZ a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, 
schvaľuje výdaj finančných prostriedkov RZ v sumách nad 100,- eur. Výdaj finančných 
prostriedkov v sumách do 100,- eur vrátane schvaľuje predseda RR. 

4) V spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych združení)  a 
rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov 
nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov 
školy. 

5) RR zasadá minimálne jedenkrát za 2 až 3 mesiace, resp. podľa potreby aj častejšie. Jej 
zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť 
záujem. Zasadnutí RR sa môžu zúčastniť aj zamestnanci školy.  

6) Riadne schôdze RR zvoláva predseda RR, resp. v prípade jeho neprítomnosti podpredseda 
RR. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia RR môžu písomne (e-mailom), resp. 
telefonicky predsedu RR požiadať minimálne traja členovia RR, resp. vedenie školy. 

7) Rozhodnutie RR sú záväzné pre všetkých členov RZ. Funkčné obdobie RR je  jeden rok a 
končí v septembri nasledujúceho školského roka. 

8) RR volí spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadnutí v školskom roku predsedu, 
podpredsedu, pokladníka a členov RK. Členom RK nemôže byť predseda, ani 
podpredseda ani pokladník RR.  

9) Predseda RR ako štatutárny zástupca RZ zastupuje RZ navonok vo vzťahu k orgánom 
verejnej správy a iným právnickým a fyzickým osobám. 

10) Závery zasadnutí RR sú formulované do Zápisníc zo zasadnutí RR. Zápisnice zo zasadnutí 
RR sú priebežne zverejňované na webovom sídle školy v sekcii RR, kde je zverejnený aj 
aktuálny zoznam členov RR a aktuálne stanovy RZ.  

11) Triedne RZ predstavuje hlavný článok štruktúry RZ. Jeho poslaním je napomáhať 
vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v 
danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní 
výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti 
žiakov triedy. 

12) Triedne RZ volí spomedzi rodičov zástupcu do RR. Zvolený rodič je povinný zúčastňovať 
sa zasadnutí RR alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z triedneho RZ. 

13) RK vykonáva kontrolu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku vždy pred koncom 
školského polroka. Revízna komisia vykonáva taktiež inventarizáciu majetku RZ. 

14) RK spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá RR na jej 
najbližšom zasadnutí od vykonania kontroly.  

15) RR na webovom sídle školy zverejňuje a podľa podkladov od vedenia školy pravidelne 
aktualizuje zoznam žiakov, za ktorých rodičia (členovia RZ) nezaplatili členský príspevok 
na príslušný školský rok. 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov rodičovského združenia 
 
1) Členstvo v RZ je dobrovoľné. Vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku 

podpisom rodiča do Zoznamu členov RZ, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého 
triedneho RZ v novom školskom roku. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom 
triednom RZ alebo dodatočne, do 15.10. príslušného roka do zoznamu nezapíše. 

2) Členovia rodičovského združenia majú právo: 
a) voliť orgány RZ, 
b) byť volení do týchto orgánov, 
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c) vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a 
zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom, 
d) byť informovaní o  riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia 

školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, 
e) venovať RZ, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho 

alebo finančného príspevku, 
f) byť informovaní o práci orgánov RZ na škole. 

3) Členovia organizácie sú povinní: 
a) zúčastňovať sa rokovaní triednych RZ, orgánov RZ a orgánov školy alebo orgánov 

stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch 
pracovať v rámci aktivít RZ, 

b) platiť členské príspevky vo výške 20,- eur ročne za jedno dieťa z jednej rodiny, ktoré 
navštevuje školu. V prípade, ak školu navštevujú dve deti z jednej rodiny, sú povinní 
platiť členské príspevky vo výške po 15,- eur za každé z týchto detí, t. j. spolu 30,- eur. 
V prípade, ak školu navštevuje tri a viac detí z jednej rodiny, sú povinní platiť členské 
príspevky vo výške po 10,- eur za každé z týchto detí, t. j. napr. za tri deti spolu 30,- 
eur a pod. Príspevky na príslušný školský rok sú členovia RZ povinní uhradiť do 30. 
11. kalendárneho roku, v ktorom sa školský rok začína. Rodičia, ktorí preukážu 
potvrdením z príslušného Úradu práce, soc. vecí a rodiny, že sa nachádzajú v hmotnej 
núdzi, platia členské príspevky vo výške 8,- eur ročne za jedno dieťa z jednej rodiny, 
ktoré navštevuje školu, v prípade, ak školu navštevuje viac ich detí, za každé ďalšie 
dieťa platia členské príspevky vo výške 5,- eur. Uvedené nepopiera možnosť 
poskytnúť RZ ďalší finančný príspevok (dar) na účely jej aktivít alebo aktivít školy a 
žiakov, 

c) formulovať jednoznačne a  jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na 
výzvu výkonného výboru RZ, 

d) rešpektovať ustanovenia týchto stanov, 
e) zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to RR 

požiada. 
 

Článok  5 
Hospodárenie rodičovského združenia 

 
1) Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií RZ, z jeho 

majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a 
príspevky. 

2) Hlavným nástrojom distribúcie RZ je rozpočet RZ. Návrh rozpočtu aj z predložených 
písomných návrhov vedenia školy pripravuje RR, ktorá ho následne aj schvaľuje. 

3) Finančné prostriedky RZ sú sústreďované na bežnom účte RZ v Tatrabanke, a. s. 
Podpisové právo na výber hotovosti  majú predseda, podpredseda a pokladník RR, 
pričom sú potrebné podpisy aspoň dvoch z nich. Časť finančných prostriedkov RZ môže 
byť uložená aj v hotovosti u pokladníka RZ. 

4) RR zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným  
rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných 
prostriedkov RZ má pokladník RZ.  

5) Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov 
vo peňažnom denníku RZ, ktorý vedie pokladník RZ. Pokladník predkladá peňažný 
denník RR v prípade jeho vyžiadania ktorýmkoľvek členom RR na zasadnutí RR. 
Doklady o hospodárení RZ je pokladník povinný predložiť na požiadanie revíznej 
komisii RZ. 

6) Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje pokladník na základe rozhodnutí RR, resp. 
predsedu RR a v súlade s rozpočtom RZ na daný školský rok. 
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7) Hmotný a nehmotný majetok vo vlastníctve RZ sa eviduje v inventúrnej knihe, ktorú 
vedie pokladník RZ. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom 
školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie pokladníka. Inventarizáciu majetku  
vykonáva RK. 

8) Predseda RR, podpredseda RR, pokladník RR, členovia RK a ostatní členovia RR 
vykonávajú svoje funkcie bez nároku na akúkoľvek odmenu z rozpočtu RZ. 

9) Príspevky z rozpočtu RZ nebudú poskytované tým žiakom, ktorých rodičia nezaplatili 
členský príspevok na príslušný školský rok. Uvedené sa netýka Mikulášskych balíčkov, a 
akcie Juniáles, na ktoré bude z rozpočtu RZ prispievané všetkým žiakom bez ohľadu na 
to, či ich rodičia zaplatili alebo nezaplatili členský príspevok na príslušný školský rok. 

10) Z rozpočtu RZ je možné, na základe písomnej žiadosti rodiča s priloženým stanoviskom 
vedenia školy a príslušného ošetrovacieho lekára, poskytnúť príspevok na zabezpečenie 
individuálneho vzdelávania žiaka zo zdravotných dôvodov v prípade, ak k vzniku 
nepriaznivého zdravotného stavu žiaka dôjde k priebehu školského roka (t. j. tento 
nepriaznivý zdravotný stav nie je známy na začiatku školského roka) v čiastke max. 100,- 
eur na školský rok.  

11) Z rozpočtu RZ nie je možné poskytnúť iný príspevok na zabezpečenie individuálneho 
vzdelávania žiaka ako z dôvodov uvedených v čl. 5 bode 10 týchto stanov. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
   
1) RZ zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím absolútnej väčšiny členov RZ (rodičov). 

Túto vôľu rodičov môže RR zisťovať na základe hodnotenia aktivity RZ prostredníctvom 
ankety v rámci triednych RZ alebo priamo oslovením rodičov. Pritom názor v tejto 
súvislosti musí vysloviť najmenej 80% všetkých rodičov - členov RZ. Na základe toho 
zvolá predseda RR mimoriadne (záverečné) zasadnutie RR, ktorá v mene RZ potvrdí 
zánik RZ a zabezpečí s uvedeným všetko nevyhnutné. 

2) Pri zániku RZ vykoná RR zúčtovanie majetku RZ, pri ktorom najmä: 
a) sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora 

(skupinu rodičov - členov RZ), 
b) zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku RZ ostatným RZ 

podľa ich záujmu alebo ich  odovzdá napr. škole na výchovno - vzdelávacie účely, 
c) rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a o spôsobe likvidácie účtu 

v Tatrabanke, a. s., tak, aby boli použité na výchovno - vzdelávacie (školské) účely. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa XX.09.2012 
 
 
 


