
Stanovy rodičovského združenia ZŠ s MŠ Dolná Krupá 
 

 

ČLÁNOK 1 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

 

1) Názov občianskeho združenia je Rodičovské združenie Základnej školy v Dolnej Krupej. 

Ďalej len „Rodičovské združenie“. 

 

2) Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných 

zástupcov detí. Nie je založené na podnikanie. 

 

3) Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim 

menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov. 

 

4) Sídlom Rodičovského združenia je Základná škola v Dolnej Krupej, č. 439 , 919 65 

 

 

 

ČLÁNOK 2 

 

POSLANIE A ÚLOHY 

 

 

1) Poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením základnej školy a jej 

pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov základnej školy v súlade s 

pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO),pri 

ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí. 

 

2) Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov, 

týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy, zabezpečovania tohto procesu a 

vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. 

 

2) Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom základnej školy a učiteľmi, s 

vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu detí a na základe vzájomného partnerského 

vzťahu. 

 

3) Rodičovské združenie rešpektuje právnu subjektivitu základnej školy pri presadzovaní 

záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom (1).Problémy presahujúce 

kompetencie základnej školy rieši s orgánmi štátnej samosprávy, prípadne s Ministerstvom 

školstva SR. 

 

5) Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní 

kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov základnej školy. 

 



6) Utvára radu Rodičovského združenia, ktorá v záujme rodičov a detí pomáha pri právnej, 

metodickej a inej odbornej činnosti v základnej škole. 

 

 

 

ČLÁNOK 3 

 

CIELE A ČINNOSŤ 

 

 

1) Cieľom Rodičovského združenia je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi napomáhať 

 

-kvalitnej výchove a vzdelávaniu detí, ktoré je založené na princípe humanizmu, vlastenectva 

a demokracie, 

-ochrane práv detí ,ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom VZ OSN 

20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, 

-ochrane záujmov rodičov detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a 

vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine. 

 

2) Činnosti Rodičovského združenia: 

 

-podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov, 

-zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania 

detí v základnej škole a spolupracuje na ich riešení, 

-dbá o zlepšovanie prostredia v základnej škole 

-v súlade s kvalitnou výchovou a vzdelaním detí napomáha pri zabezpečovaní učebných 

pomôcok 

-spolupracuje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania v základnej škole 

-napomáha pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí detí v 

základnej škole 

-podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin. 

 

 

 

ČLÁNOK 4 

 

ORGANIZÁCIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

 

 

1) Činnosť Rodičovského združenia sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. 

Členovia Rodičovského združenia na základe priamych volieb volia svojich zástupcov v 

týchto funkciách: 

 

- predseda Rodičovského združenia 

- člen rady Rodičovského združenia 

 

2) Rada Rodičovského združenia je tvorená volenými zástupcami rodičov jednotlivých tried 

základnej školy. Je najvyšším orgánom Rodičovského združenia. Na svojich pravidelných 

zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania detí. Rieši pripomienky a 

podnety rodičov k činnosti základnej školy. 



 

3) Rada Rodičovského združenia schvaľuje stanovy Rodičovského združenia a ich zmeny, 

ustanovuje orgány združenia a rozhoduje o zániku združenia. 

 

4) Členstvo v Rodičovskom združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia. 

 

5) Členovia Rodičovského združenia majú právo: 

 

-voliť predsedu a členov rady Rodičovského združenia 

-byť do týchto funkcií volení 

-vyjadrovať sa prostredníctvom Rodičovského združenia k práci základnej školy, podávať 

podnety, návrhy a kritické pripomienky 

-byť informovaní, ako sa v práci základnej školy podnety a návrhy uplatňujú 

-byť informovaní a dávať podnety na využívanie finančných prostriedkov z členských 

príspevkov, darov a iných príjmov Rodičovského združenia 

-venovať Rodičovskému združeniu dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku 

 

6) Členovia Rodičovského združenia sú povinní: 

 

-dodržiavať tieto stanovy 

-platiť stanovený členský príspevok 

-zúčastňovať sa na schôdzach Rodičovského združenia 

 

 

 

ČLÁNOK 5 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

 

 

1) Štatutárnym orgánom Rodičovského združenia je predseda, tajomník a hospodár, ktorí 

zastupujú združenie navonok. 

 

 

 

ČLÁNOK 6 

 

HOSPODÁRENIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

 

 

1) Príjmy Rodičovského združenia tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary 

rodičov, dary a príspevky ostatných fyzických alebo právnických osôb a prípadné výnosy z 

akcií Rodičovského združenia. 

 

2) Členské príspevky sa platia raz v školskom roku (október) vo výške, ktorá bude stanovená 

na prvom zasadnutí Rodičovského združenia v septembri. 

 

3) Rada Rodičovského združenia pripravuje rozpočet Rodičovského združenia. Využitie 

povinných členských príspevkov sa prispôsobuje potrebám základnej školy a vymedzí sa na 

pravidelných zasadnutiach Rodičovského združenia. O použití finančných prostriedkov do 2 



000.-Sk môže rozhodnúť predseda Rodičovského združenia, prípadne ním poverený člen 

Rodičovského združenia. 

 

5) Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov 

vo finančnom denníku, ktorý vedie poverený člen rady Rodičovského združenia. Tento člen 

podáva správu o hospodárení na každom zasadnutí Rodičovského združenia. 

 

6) Hospodárenie Rodičovského združenia je neziskové. Koncoročný zostatok sa prenáša do 

ďalšieho školského roka, nesmie byť rozdelený medzi členov Rodičovského združenia, ani 

použitý na iné účely ako schváli rada Rodičovského združenia. 

 

7) Peňažné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet. Podpisové právo má 

predseda a poverení členovia Rodičovského združenia. 

 

 

 

ČLÁNOK 7 

 

ZÁNIK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

 

 

1) Rodičovské združenie zanikne dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným 

združením podobného zamerania. 

 

2) Pri zániku Rodičovského združenia vykoná rada Rodičovského združenia zúčtovanie 

majetku združenia ,pri ktorom hlavne sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a 

dlhy a určí likvidátora. 

 

3) Likvidačné prebytky pripadnú Ministerstvu školstva SR. 


