
 

                                                  Rodičovské združenie  

             pri Materskej škole Čapajevova 17, Prešov  

 

 

                                                      Š T A T Ú T  
Článok 1  

Postavenie rodičovského združenia  
1) Rodičovské združenie pri Materskej škole Čapajevova 17,Prešov (ďalej len „RZ“) je združenie 

rodičov alebo iných zástupcov detí materskej školy, ktoré je vnútroorganizačnou jednotkou s 

evidenčným číslom 2056, a identifikačným číslom 17319617 540 Slovenskej rady rodičovských 

združení registrovanou dňa 12.05.1999  pod číslom VVS / 1-900/90-3897-1,  

 

Na činnosť tohto orgánu prispieva každoročne určenou sumou za každého člena organizácie. 

Tento príspevok zasiela hospodár RZ - rodičovskej rady (ďalej len „RR“) najneskôr do 31.12. v 

danom školskom roku.  

2) RZ vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto 

vzťahov vyplýva. S vedením školy spolupracuje najmä v oblasti informačno-komunikačnej, v 

oblasti odborno-metodickej, v oblasti ochrany a starostlivosti o zdravie, v oblasti kultúrno-

spoločenskej, ako aj v oblasti materiálno-technickej a finančnej. Náplň spolupráce RZ s MŠ v 

jednotlivých oblastiach je podrobne rozpracovaná v pláne spolupráce, ktorý sa reviduje a 

aktualizuje pre každý školský rok.  

 

3) Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len 

„SRRZ“), štatútom RZ, plní uznesenia SRRZ, pridržiava sa odporúčaní SRRZ a ustanovení 

príslušných zákonov, ktoré sa týkajú činnosti tejto organizácie. Prihliada na 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 priamych volieb na plenárnom zasadnutí RZ. Rozhoduje prostá 

väčšina hlasov prítomných.  

 

Článok 2  

Poslanie a úlohy rodičovského združenia  
Poslaním RZ je:  

a) spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí školy 

v súlade s pedagogickou teóriou,  

b) spolupracovať pri ochrane práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom 

VZ OSN dňa 20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie osobnosti detí,  

c) spolupracovať pri ochrane záujmov rodičov detí a zákonných zástupcov vyplývajúcich z ich 

prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine,  

 

 



 
d) spolupracovať pri ochrane učiteľov a rodičov proti nátlakovým skupinám, intrigánstvu a 

korupcii,  

e) napomáhať vytváranie vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, učiteľmi a 

ostatnými zamestnancami školy; podieľať sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,  

f) pôsobiť na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa, alebo 

narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáhať im v rámci svojich možností,  

g) zhromažďovať a riešiť v spolupráci s vedením školy námety, pripomienky a požiadavky 

rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v 

ktorých sa uskutočňuje,  

h) prostredníctvom svojich zástupcov rokovať s vedením materskej školy, pedagogickými 

zamestnancami a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za 

výchovu dieťaťa a na základe vzájomného partnerského vzťahu,  

i) zabezpečiť účasť svojich zástupcov na zasadaní plenárneho RZ, RR alebo v orgánoch, ktoré 

ustanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predpokladá,  

j) vytvárať účelové skupiny rodičov – aktivistov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, 

športových a iných záujmových podujatí žiakov školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania 

v súlade s plánom spolupráce s MŠ, alebo ich zriaďovať na riešenie osobitných problémov.  

 

 

Článok 3  

Organizácia rodičovského združenia  
Organizáciu združenia tvorí plénum rodičovského združenia a rodičovská rada.  

Plénum rodičovského združenia  
Plénum rodičovského združenia je tvorené rodičmi alebo inými zástupcami detí materskej školy. 

Právo členstva v RZ vzniká automaticky pri nástupe dieťaťa do materskej školy a zaniká pri 

odchode dieťaťa z materskej školy.  

Činnosť pléna rodičovského združenia spočíva najmä v tom, že:  

- RR,  

novy RZ, ich zmeny a doplnky,  

 

 

 

Plénum zvoláva RR spravidla 1-krát ročne na začiatku školského roka. Je uznášaniaschopné, ak sa 

na ňom zúčastní akýkoľvek počet členov, pričom rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných  

Rodičovská rada  
Rodičovská rada je tvorená zo zástupcov členov RZ, ktorých schvaľuje plénum RZ. Rodičovská 

rada si volí predsedu, tajomníka, pokladníka a revíznu komisiu a členov.  

-krát ročne v školskom roku, prípadne podľa potreby. Na jej zasadnutia sa prizýva 

vedenie materskej školy, ale môžu sa na ňom zúčastniť aj pedagogickí zamestnanci, ostatní 

zamestnanci, rodičia, ktorí nie sú jeho členmi, ale prejavia o túto účasť záujem.  

volať predseda RR aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív, 

alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.  

 

  

 



 
 

- rozhodnutím pléna RZ,  

- vzdaním sa členstva,  

- úmrtím člena RR,  

- porušením štatútu RZ,  

- právoplatným odsúdeným za úmyselný trestný čin,  

- ukončením dochádzky dieťaťa člena RR.  

 

Na zasadnutí RR v danom školskom roku RR vypracuje návrh na delegovaných členov, kde sa 

funkčné obdobie členov odobrí, alebo zruší priamym hlasovaním. Následne RR predloží tento 

návrh na schválenie členom rodičovského združenia na plenárnom zasadnutí.  

Čapajevova 17,08001 

Prešove, má každý člen Rodičovského zduženia povinnosť upozorniť členov RR na toto 

porušenie a má právo podať návrh na vylúčenie člena RR z členstva v rodičovskej rade, o ktorom 

sa bude hlasovať priamym hlasovaním na zasadnutí RR potom, ako si v diskusii navrhnutý člen 

na jej zasadnutí obháji/neobháji svoje konanie a určí sa náprava konania navrhnutého člena. Na 

odvolanie člena RR pre porušenie štatútu RZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov RR. Ak RR navrhnutého člena vylúči, môže na jeho pozíciu navrhnúť a odhlasovať v 

pléne iného člena RZ.  

 

Predseda, štatutár RZ – RR  
ly, zástupcami iných organizácií,  

 

 

 

átumu, keď bol zvolený do funkcie,  

 

 

 

rok na prvom 

zasadnutí pléna v novom školskom roku).  

 

Tajomník RZ – RR  
 

 

 

 

Hospodár RZ – RR  
 

 

vo k účtu RZ,  

na prvom zasadnutí pléna v novom školskom roku),  

dbá na to, aby sa použili prostriedky z dane príjmu do konca nasledujúceho roku, v ktorom mu 

bol podiel zaplatenej dane poukázaný,  

 

 



 

školský rok – podľa návrhu vypracovaného rodičovskou radou.  

 

Revízna komisia RR  
volí RR na svojom prvom zasadnutí v školskom 

roku. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ 1-krát v školskom roku . Revízna 

komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ.  

), ktorú predkladá 

Rodičovskej rade a plénu RZ, spravidla 1-krát ročne, za uplynulý školský rok.  

 

Členovia RZ – RR  

školou,  

skej rady, pléna RZ a z poverenia štatutára môžu 
vystupovať v záujme organizácie pri rokovaniach s inými organizáciami a subjektmi,  

 

 

Skupiny rodičov – aktivistov  
 sa vytvárajú s cieľom zabezpečiť širšiu spoluprácu rodičovského združenia s MŠ pri príprave a 

organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových, brigádnických alebo iných podujatí väčšieho 

(celoškolského) rozsahu. Rodičia do týchto skupín sa oslovujú na základe ich predbežného 

záujmu a iniciatívy.  

 

Článok 4  

Práva a povinnosti rodičovského združenia  
Členovia rodičovského združenia majú právo:  

 

do spolupráce s pedagogickým zborom,  

orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,  

príspevku,  

 

 

počet RZ a jeho koncepčné využitie,  

 

zásadné otázky spolupráce rodiny a školy.  

 

Členovia rodičovského združenia sú povinní:  

ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít rodičovského 

združenia,  

 

 



 
nky a podieľať sa na ich riešení,  

 

 

Článok 5  

Hospodárenie rodičovského združenia  
Príjmy rodičovského združenia  
a) Príjmy rodičovského združenia sú tvorené členskými príspevkami, dobrovoľnými príspevkami 

a darmi rodičov vrátane sponzorstva, ako aj účelovými darmi a príspevkami.  

b) Výška členského príspevku sa pre deti detských domov a sociálne odkázaných rodín sa 

posudzuje osobitne v danom školskom roku.  

c) Úhrada členského príspevku sa realizuje  vkladom na účet RZ SK5475000000004008099699 

jednorazovo, alebo dvoma platbami na polroky školského roka: za I. polrok do 31.10., za II. 

polrok do 31. 1. daného školského roku.  

d) Hlavným nástrojom distribúcie RZ je „Rozpočet rodičovského združenia“. Rozpočet 

pripravujú členovia RR a predkladajú ho na schválenie plénu RZ na pravidelnom zasadnutí pléna 

na začiatku školského roka.  

e) Ostatné príjmy RZ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu 

(variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne RR. 

Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení RZ, ktorú RR predkladá 

plénu rodičovského združenia.  

f) Príjmami rodičovského združenia sú aj dobrovoľné účelové príspevky, ako materiálne dary 

alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup 

športových potrieb). S takýmto darom disponuje adresát, v spolupráci s vedením materskej školy, 

podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predložia príslušné doklady o účelovom využití 

daru.  

g) Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú vo finančnom ústave (banke). 

Podpisové právo majú určení členovia.  

 

Rozpočet rodičovského združenia  
druženia na prvom zasadnutí pléna v danom 

školskom roku. Pri spracovaní rozpočtu na školský rok sa vychádza podľa možností rodičovskej 

rady, stavu pokladne a účtu RZ, z predpokladaného príjmu organizácie, z členských príspevkov.  

 

Výdavky rodičovského združenia  
a) Výdavky rodičovského združenia tvoria príspevky na materiálne, organizačné zabezpečenie, 

príspevky na organizáciu detských kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu deťom 

za účasť na súťažiach, reprezentáciu školy, príspevky na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho 

procesu detí, príspevky na odbornú a detskú literatúru, sumy vynaložené na fungovanie 

rodičovskej organizácie, príspevok na činnosť SR RZ a mimoriadne výdavky schválené RR.  

b) Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.  

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

finančnom denníku RZ, ktorý vedie hospodár RR. Ten predkladá finančný denník ostatným 

členom RR na každom jeho zasadnutí. Doklady o hospodárení je povinný hospodár predložiť na 

požiadanie revíznej komisie RZ .  

 

 



 
d) Výdaj finančných prostriedkov uskutočňujú zvolení pokladníci RR na základe predložených 

faktúr, prípadne vždy dvaja členovia RR v súlade s rozpočtom RZ.  

e) Veci (predmety), ktoré sa nakúpili z prostriedkov RZ, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú 

vedie hospodár. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne, alebo pri odovzdávaní funkcie 

hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva inventarizačná komisia a revízna komisia RZ, ktoré 

aktuálne menuje štatutár organizácie.  

 

Článok 6  

Záverečné ustanovenia  
a) Rodičovské združenie zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ (rodičov). 

Túto vôľu rodičov môže RR - RZ zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie 

prostredníctvom ankety v rámci triednych aktívov alebo priamym oslovením rodičov. Pritom 

názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80 % rodičov. Na základe tohto zvolá RR - RZ 

mimoriadne (záverečné) zasadnutie RR, ktorá v mene členov RZ potvrdí zánik rodičovského 

združenia. RR zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.  

b) Pri zániku organizácie vykoná RR zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä:  

 

rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu v peňažnom ústave.  

c) Tento Štatút RZ nadobúda platnosť dňom schválenia RR a schválením pléna RZ na plenárnom 

zasadnutí.  

 

 

 

 

 

V Prešove dňa  12.10.2017 

 
                                  predseda RR - RZ 


