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S T A N O V Y  

Občianskeho združenia Rodičovské združenie ProSchola 

pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky 

 

Článok  1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Rodičovské združenie ProSchola (ďalej len „RZ“) je dobrovoľné, záujmové občianske 

združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Spojenej školy sv. 

Františka Assiského v Malackách (ďalej len „škola“) alebo pracovníkov ústavov, 

ktorým boli deti školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy 

zverené do výchovy. 

2. Sídlom RZ je Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky. 

3. Rodičovské združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vystupuje 

v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov 

vyplýva. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami. 

4. Štatutárom RZ je predseda RZ. 

 

Článok  2 

Poslanie a predmet činnosti rodičovského združenia 

 

1. Poslaním rodičovského združenia je : 

a) spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy pri 

výchove a vzdelávaní žiakov,  

b) napomáhať k vytváraniu podmienok pre zdravý a komplexný rozvoj osobnosti 

detí,  

c) spolupodieľať sa na zlepšovaní materiálno – technického vybavenia priestorov 

školy, ako aj estetizácii a modernizácii prostredia, 

d) ochraňovať práva detí a učiteľov pred nežiaducimi vplyvmi,  

e) presadzovať záujmy a požiadavky rodičov a zákonných zástupcov detí v oblasti 

výchovy a vzdelávania, 

f) podporovať reprezentáciu školy na verejnosti a jej PR aktivity, 

g) spolupracovať s inými výchovno – vzdelávacími inštitúciami, miestnymi 

i regionálnymi organizáciami, Cirkvou a farnosťami pri skvalitňovaní úrovne a 

podmienok  pre činnosť školy, 

h) kooperovať pri organizácii mimoškolskej záujmovej a inej činnosti a podporovať 

organizovanie rôznych doplnkových aktivít posilňujúcich rozvoj školského 

spoločenstva a vzájomných vzťahov. 
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2. Predmetom činnosti rodičovského združenia je podpora činnosti a aktivít školy 

v súlade s poslaním RZ podľa čl. 2 bod 1 tohto štatútu, a to: 

a) podpora výchovno – vzdelávacej činnosti, ktorá zahŕňa 

 modernizáciu školských pomôcok, vrátane digitálnej techniky (počítače, 

dataprojektory a iné) s adekvátnym príslušenstvom (HW, SW, moderné 

digitálne výukové obsahy a iné),  

 modernizáciu zariadenia tried a odborných učební, 

 modernizáciu kancelárskej techniky (kopírky, tlačiarne a iné) využívanej 

učiteľmi pre výchovno-vzdelávací proces, 

 zakúpenie spotrebného kancelárskeho materiálu (najmä papiera, 

tonerov) využívaného učiteľmi pre výchovno-vzdelávací proces, 

 účasť detí na športových, umeleckých a spoločenských súťažiach 

a vedomostných olympiádach, 

 účasť detí na školských i mimoškolských výchovno-vzdelávacích aktivitách 

(exkurzie, výstavy, výchovné a divadelné koncerty a iné podujatia 

súvisiace s výchovno – vzdelávacím procesom), 

 odmeny pre žiakov za účasť na súťažiach, olympiádach a iných 

reprezentatívnych podujatiach; odmeny pre žiakov udelené ku koncu 

hodnotiaceho obdobia, 

 prospechové štipendiá a iné motivačné prostriedky posilňujúce 

angažovanie sa detí vo výchovnej a vzdelávacej činnosti,  

 spolufinacovanie grantov, projektov, ktoré predmetne súvisia s výchovno 

– vzdelávacím procesom, 

 podporu žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín (účasť na výletoch, 

výcvikoch a iných školských aktivitách). 

b) podpora organizácie školských aktivít, ktorá zahŕňa: 

 organizovanie kultúrnych a športových podujatí (Deň detí, Jasličková 

slávnosť, Imatrikulačná slávnosť, Mikuláš, Prvé sväté prijímanie, 

Rozlúčková slávnosť, Divadelné a hudobné predstavenia a iné), 

 organizovanie príležitostných aktivít podporujúcich napĺňanie poslania 

rodičovského združenia a rozvoj školského spoločenstva (Deň rodiny, Deň 

otcov, Deň matiek, slávnostné akadémie a iné). 

c) podpora záujmovej a formačnej činnosti žiakov, ktorá zahŕňa: 

 podporu voľnočasových a spoločenských aktivít rozvíjajúcich dary 

a talenty detí (krúžková činnosť, klubová činnosť, vydávanie školského 

časopisu, publikačná činnosť, školská knižnica a iné), 

 podpora aktivít rozvíjajúcich osobnostný potenciál detí (mládežnícke 

stretká, duchovné obnovy žiakov, stážové pobyty a iné).  

d) podpora inej činnosti v súlade s poslaním rodičovského združenia. 
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Článok  3 

Členstvo v rodičovskom združení 

 

1. Členom RZ je rodič alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zákonný vzťah 

k žiakovi školy, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členstvo v RZ je 

dobrovoľné. 

2. Členstvo v RZ vzniká a obnovuje sa vždy na začiatku školského roku podpisom rodiča 

do zoznamu členov RZ, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho 

aktívu RZ v novom školskom roku alebo zaplatením členského príspevku určeného 

Rodičovskou radou pre daný školský rok. 

3. Členstvo v RZ zaniká slobodným vystúpením člena z RZ.  

4. Člen RZ má právo: 

a) byť informovaný o zámeroch a aktivitách RZ, 

b) vyjadrovať sa k práci školy a podávať návrhy a odporúčania, 

c) zúčastňovať sa na činnosti RZ, 

d) voliť orgány RZ a byť zvolený do orgánov RZ, 

e) byť informovaný o práci orgánov RZ. 

5. Člen RZ je povinný: 

a) dodržiavať stanovy RZ, 

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach triednych aktívov a orgánov RZ, 

c) platiť členský príspevok RZ stanovený Rodičovskou radou, 

d) rešpektovať ustanovenia a uznesenia orgánov RZ, 

e) zúčastňovať sa pri výkone činnosti RZ. 

 

Článok  4 

Orgány rodičovského združenia 

 

1. Orgánmi RZ sú: 

a) triedny aktív, 

b) rodičovská rada, 

c) výkonný výbor, 

d) revízna komisia. 

2. Funkčné obdobie orgánov RZ je jeden rok a končí sa spravidla v septembri 

nasledujúceho školského roka, avšak nie skôr ako sú zvolení noví členovia orgánov 

pre ďalšie funkčné obdobie. 

3. Funkcie v orgánoch RZ sú čestné, za výkon funkcie môže byť priznaná odmena 

a náhrada výdavkov spojených s činnosťou vo funkcii. 

4. Orgány RZ sú povinné svoju činnosť primerane dokumentovať. Pri odovzdávaní 

funkcie novým členov orgánov RZ sú povinní odovzdať aj príslušnú dokumentáciu. 
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Článok  5 

Triedny aktív 

 

1. Triedny aktív predstavuje základný článok štruktúry RZ. Vzniká na prvom zasadnutí 

triednych aktívov v školskom roku vznikom alebo obnovením členstva rodičov žiakov 

jednotlivých tried v RZ podľa čl. 3 bod 2 tohto štatútu. 

2. Triedny aktív sa vyjadruje k výchovno–vzdelávaciemu procesu a formuluje 

pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy. 

3. Triedny aktív si volí predsedu triedneho aktívu (triedneho dôverníka), ktorý 

v spolupráci s triednym učiteľom riadi zasadnutia triednych aktívov a zastupuje 

triedny aktív v Rodičovskej rade. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním 

delegovaný náhradník.  

4. Triedny aktív zasadá spravidla 5 krát za školský rok. Zasadnutia  triedneho aktívu 

zvoláva Výkonný výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda triedneho aktívu 

môže na návrh rodičov pri riešení vážneho problému alebo inej neodkladnej 

záležitosti zvolať mimoriadne zasadnutie triedneho aktívu. 

 

Článok  6 

Rodičovská rada 

 

1. Rodičovská rada (ďalej len „RR“) je tvorená volenými zástupcami triednych aktívov 

(triednymi dôverníkmi). 

2. Zasadnutia RR zvoláva po dohode s vedením školy Výkonný výbor RZ spravidla 4 krát 

do roka. Výkonný výbor zvolá zasadnutie aj vtedy, ak o to požiada minimálne polovica 

zástupcov triednych aktívov. Na zasadnutiach môže triedneho dôverníka nahradiť 

ním poverený zástupca. Na zasadnutiach rady je spravidla prítomné aj vedenie školy, 

príp. iní zamestnanci školy či pozvaní rodičia.   

3. Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v novom školskom roku volí členov 

Výkonného výboru a členov Revíznej komisie. 

4. Rodičovská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov 

triednych aktívov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných zástupcov. Rozhodnutia RZ sú záväzné pre všetkých členov RZ.  

5. Rodičovská rada: 

a) schvaľuje zmenu stanov RZ, 

b) schvaľuje výšku členského príspevku na daný školský rok, 

c) schvaľuje správu o činnosti, správu o hospodárení a správu o výsledku kontroly, 

d) navrhuje výšku odmeny a schvaľuje náhradu výdavkov za činnosť vo funkciách 

jednotlivých orgánov RZ, 

e) rieši návrhy a pripomienky z triednych aktívov, 

f) vyjadruje sa k podmienkam a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu,  

g) rozhoduje o zániku RZ. 
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Článok  7 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor (ďalej len „VV“) sa riadi stanovami RZ a rozhodnutiami Rodičovskej 

rady, ktorej sa zodpovedá za svoju činnosť. 

2. Výkonný výbor má minimálne piatich členov, ktorí primerane zastupujú jednotlivé 

organizačné zložky školy.  

3. Výkonný výbor si volí predsedu, ktorý zastupuje združenie navonok a koná v jeho 

mene vo všetkých veciach. Voleným členom VV je aj hospodár RZ. 

4. Zasadnutia VV sa konajú spravidla 4 krát za školský rok, zvoláva ich predseda VV. 

5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VV. 

Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov VV. 

6. Výkonný výbor: 

a) predkladá Rodičovskej rade správu o činnosti, ktorú vypracúva predseda RZ 

a správu o hospodárení, ktorú vypracúva hospodár združenia, 

b) zodpovedá za hospodárenie RZ, vedenie účtovníctva a plnenie povinností 

vyplývajúcich z právnej subjektivity RZ, 

c) zabezpečuje spoluprácu RZ s vedením školy, informuje ho o pripomienkach 

a návrhoch rodičov a napomáha pri ich riešení, 

d) po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rodičovskej rady a zasadnutia 

Triednych aktívov, 

e) zabezpečí zverejnenie správy o činnosti a správy o hospodárení na webovom 

sídle školy do 30 dní od ich schválenia rodičovskou radou. 

 

Článok  8 

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia je trojčlenná a riadi ju predseda, ktorý je volený komisiou. Členovia 

komisie súčasne nie sú členmi Výkonného výboru RZ. 

2. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ jeden krát za školský rok, 

spravidla na konci školského roku pred posledným zasadnutím RR, 

3. Revízna komisia predkladá Rodičovskej rade správu o výsledku kontroly, spravidla na 

poslednom zasadnutí RR.  

 

Článok  9 

Hospodárenie rodičovského združenia 

 

1. Majetok rodičovského združenia tvoria: 

a) členské príspevky, 

b) dobrovoľné alebo účelové dary a príspevky, 

c) dotácie a granty, 
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d) % dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb, 

e) príjmy z organizovania aktivít v rámci predmetu činnosti RZ. 

2. Finančné prostriedky RZ možno použiť v súlade s predmetom činnosti rodičovského 

združenia podľa čl. 2 bod 2 tohto štatútu, ako aj na úhradu nákladov spojených 

s činnosťou RZ, úhradu zákonného úrazového poistného žiakov školy, financovanie 

občerstvenia pri návštevách partnerov RZ a školy, vrátane členov skúšobných 

maturitných komisií alebo iných externých testovacích či overovacích komisií. 

O použití prostriedkov na ďalšie účely rozhoduje Rodičovská rada RZ. 

3. Hnuteľný tovar a materiál trvalej hodnoty zakúpený z finančných prostriedkov RZ sa 

do 30 dní od jeho úhrady prevedie formou darovacej zmluvy na školu a stane sa jej 

majetkom. Škola je povinná viesť ho vo svojej inventárnej evidencii. Na požiadanie 

predsedu alebo hospodára RZ je škola povinná umožniť fyzickú kontrolu zakúpeného 

materiálu alebo zariadenia. 

4. Finančné prostriedky RZ sú vedené v peňažnom ústave na bankovom účte. Podpisové 

právo na disponovanie s finančnými prostriedkami má predseda RZ a dvaja 

rodičovskou radou poverení členovia Výkonného výboru RZ, pričom na bankovom 

príkaze musia byť vždy dva podpisy. U pokladníka RZ môže byť uložená hotovosť 

maximálne vo výške 2000,- EUR. 

5. Čerpanie finančných prostriedkov RZ sa realizuje podľa potrieb a požiadaviek školy, 

ktoré v súčinnosti s výkonným výborom RZ a v súlade s týmto štatútom posudzuje 

a zhodnocuje vedenie školy. 

6. Čerpanie finančných prostriedkov RZ sa zaznamenáva v peňažnom denníku RZ, ktorý 

vedie pokladník RZ. Na zasadnutí výkonného výboru a rodičovskej rady RZ pokladník 

predkladá na požiadanie člena VV alebo RR peňažný denník k nahliadnutiu. Pokladník 

RZ je povinný kedykoľvek predložiť členovi revíznej komisie peňažný denník ku 

kontrole. 

7. Pokladník RZ je povinný kedykoľvek predložiť predsedovi alebo hospodárovi RZ 

faktúry, daňové doklady alebo iné potvrdenia preukazujúce čerpanie finančných 

prostriedkov. 

8. Výdaj finančných prostriedkov z pokladne RZ uskutočňuje pokladník v súlade 

s predmetom činnosti RZ podľa čl. 2 bod 2 tohto štatútu a na základe rozhodnutia a 

schválenia vedenia školy, ktoré je zodpovedné za ich využitie v zmysle tohto štatútu. 

9. Účtovný rok RZ je školský rok, začiatok a koniec účtovného roka súhlasí so začiatkom 

a koncom príslušného školského roku. Správu o hospodárení za uplynulý školský rok 

predkladá hospodár RZ na prvom triednom aktíve v novom školskom roku. 

 

Článok  10 

Zánik rodičovského združenia 

 

1. Rodičovské združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

združením. 
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2. Ak RZ zanikne rozpustením, Rodičovská rada vykoná zúčtovanie majetku RZ a určí 

likvidátora. Aktuálny majetok RZ môže byť použitý výhradne na vzdelávacie účely.  

 

Článok  11 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1. Zakladajúci členovia RZ sú v zmysle týchto stanov do zvolenia nového VV členmi 

výkonného výboru RZ a sú povinní: 

a) oznámiť verejnosti vznik RZ a podmienky členstva v RZ, 

b) zvolať Triedne aktívy a Rodičovskú radu RZ do troch mesiacov odo dňa registrácie 

stanov RZ.   

2. Zmeny a doplnky týchto stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na 

Ministerstve vnútra SR. 

3. Štatút rodičovského združenia môže byť doplnený internými smernicami.   

 

 

V Malackách, dňa 21.12.2012 


