
STANOVY

Združenie rodicov žiakov SŠ-SOŠE

Prvá cast

CI. 1.

Základne ustanovenia

v zmysle zákona c. 83/1990 Zb. o združení obcanov v znení neskó,rších predpisov je Združenie rodicov
žiakov SŠ-SOŠE,/dalej Združenie/ dobrovornou a od politických strán nezávislpu organizáciou.

C1.2.

Sídlo

Sídlo Združenia je Zvolenská cesta 18,97405 Banská Bystrica

Druhá cast

C1.3.

(iel' a cinnost

1. Cierom Združenia je spolupracovat so zamestnancami SOŠE a s orgánmi štátnej správy

a samosprávy zabezpecovat:

a. kvalitnú výchovu a vzdelávanie študentov založené na princípoch vychádzajúcich z

demokratických princípov,
b. ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dietata prijatom VZ OSN

20.11.1989 s dorazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
c. ochranu záujmov rodicov týchto deti vyplývajúcich z ich zodpovednosti za výchovu

a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine,

d. ochranu zamestnancov SŠ-SOŠEproti nátlakovým skupinám a iným neetickým zásahom pri

zabezpecovaní riadneho chodu SŠ-SOŠE.

2. Cinnost Združenia je najma:

a. podierat sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov, aktívne podnecovat využívanie

nových foriem a metód vyucovania a uplatnovanie nových prvkov a vedeckých poznatkov vo
výchovno-vzdelávacom procese,

b. ochranovat žiakov pred stresovými situáciami a ich nadmerným zatažovaním a tiež pred

dalšími negatívnymi vplyvmi vo výchovno-vzdelávacom procese,

c. podierat sa na ochrane zdravia detí a podporovat ich zdravý telesný a psychický vývin,

d. usilovat sa o zabezpecenie racionálneho stravovania detí v školskom zariadení,
e. zhromaždovat námety, pripomienky a požiadavky rodicov týkajúce sa výchovy a vzdelávania

detí v školskom roku a aj v mimoškolskej dobe a riešit ich v spolupráci so SŠ-SOŠE

a zriadovaterom školy,

f. dbat o zlepšenie prostredia detí v škole,

g. pri zabezpecovaní výchovy a vzdelávania, spolupracovat so zriadovaterom školy, orgánmi

štátnej správy, samosprávy a inými organizáciami,

h. napomáhat rozvoju záujmovej cinnosti detí, spolupracovat s vedením školy pri organizovaní

Iyžiarskych, plaveckých výcvikoch, poznávacích a vzdelávacích zájazdoch,
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podporovat rozvoj vzájomných~dzi školami v rámci EÚ a organizovat mimoškolskú

záujmovú cinnost. /...::;.{:o. r--;:--:;-:~~\
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CI.4. ~11 11 f.:~~

Právne a spolocenské postavenie Združenia

1. Zduženie je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom, ktorý zastupuje Združenie navonok a je

oprávnený konat v jeho mene je jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

2. Združenie je neziskové a mimovládne. Svoju cinnost vykonáva nezávisle od politických strán, pri
dodržiavaní platnej legislatívy.

Tretia cast

C1.5.

Clenstvo v Združení, vznik a zánik clenstva

1. Clenstvo v Združení je dobrovorné. Clenom móže byt len jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý
súhlasí 50 Stanovami Združenia a je spósobilý na právne úkony.

2. Clenom Združenia sa móže stat ktorákorvek fyzická aj právnická osoba na základe ním

podpísanej prihlášky. Clenom Združenia móže byt aj iná fyzická osoba, ako zákonný zástupca
žiaka, ktorý súhlasí so stanovami Združenia.

3. Clenstvo v Združení zaniká:

a. vzdaním sa clenstva,

b. zánikom školy,
c. zánikom Združenia.

4. Clenstvo móže prejst na iného zákonného zástupcu žiaka v prípade:

a. úmrtia zák. zástupcu žiaka, ktorý bol póvodným clenom Združenia,

b. vzdania sa práv zák. zástupcu, ktorý bol póvodným clenom Združenia,

c. súdnym odobratím práv zák. zástupcu, ktorý bol póvodným clenom Združenia.



CI.6.

Práva a povinnosti clenov

1. Clenovia majú právo: ~

a. byt pri~bežne inforvmo.vaní ~ všet~ýc~r~ttfo~n~i,a:f'?r?~n?v Združenia,

b. obracat sa na Zdruzenle s navrhml, p,0.gnetm!a st.?z7os~.m',
c. podávat návrhy na zmeny v organiz~cii zdf.uženia,. 1 -: I

d. podávat návrhy na zvolenie clenov do~~rgánov Združenia)
e. volit a byt volení do orgánov Združe~'i;okr~m clenbv,<ktorí nie sú zák. zástupcami žiakov,

"" v, --- ,.:.\"'/f. nahliadat do písomnej agendy Združenia,.,:'V 13 i/
g. zúcastnovat sa na akciách organizovaných Združením,

h. podávat návrh uznesenia clenskej sch6dze,
i. hlasovat, zákonný zástupca, ktorý zastupuje viac ako jedného žiaka má právo hlasovat za

každého z nich.

2. Povinnosti clenov:

a. dodržiavat stanovy Združenia,

b. plnit uznesenia orgánov Združenia,
c. aktívne sa podierat na cinnosti Združenia,
d. hlasovat na zasadnutiach Združenia,

e. platit clenský príspevok.

f. Chránit majetok Združenia a jeho dobré meno

CI.7.

Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:

1. Clenská schOdza Združenia.

2. Rada rodicov /RR/.

3. Predsedníctvo Rady rodicov /PRR/.
4. Revízna komisia.

Clenská schódza

Je najvyšším orgánom Združenia /dalej len CS/oKaždý clen má právo zúcastnit sa CS a hlasovat na jej

rokovaniach. CSzvoláva predsedníctvo RR pravidelne, minimálne jeden krát rocne alebo v prípade, ak

o to písomne požiada najmenej 1/3 clenov Združenia. V tomto prípade sa zasadnutie musí konat do

30 dní od podania návrhu. CS rozhoduje nadpolovicnou vacšinou prítomných clenov Združenia ak nie

je uvedené inak. CSsa schádza na svoje pravidelné rokovanie minimálne jeden~rát rocne.



Do p6sobnosti CSpatrí:

a. zabezpecit plnenie stanov Združenia, ~
b. prijímat a menit stanovy a programové dó~umenty Združenia,

c. volit a odvolávat predsedu Združeniá t~evíznej kpmisi~!\
d. revidovat rozpocet a úctovnú uzávi~r~ združenia s~hvale'nú /RR/,

e. rozhodovat o rozpustení Združenia, l\;~~ ~ l J

f. revidovat a upravovat výšku clenských PJísp~v/schiálených clen mi RR.

~'~-~_:>/
Triedna sch6dza Združenia je poradným a iniciatívnym orgánom CS. Zvoláva ju predseda triedy,

cestou triednych uciterov. MMe byt zvolaná i vtedy, ked o to požiada písomne najmenej 1/3 clenov

Združenia v príslušnej triede. V tomto prípade sa musí konat do 15 dní od podania návrhu

predsedovi triedy.

Do p6sobnosti TS patrí:

a. zabezpecovat plnenie stanov Združenia v rámci triedy,

b. volit a odvolávat funkcionárov triednych výborov a zástupcu do Rady rodicov - predsedu

triedy. Predseda triedy je volený na obdobie 1 roka, predseda triedy zastupuje triedu v RR.

Predseda triedy je povinný informovat clenov Združenia v triede o cinnosti a prijatých
opatreniach Predsedníctva RR. Triednu sch6dzu vedie predseda triedy resp. poverený clen po

vzájomnej dohode a spolupráce triedneho ucitera. Pripomienky rodicov prejednáva
predseda triedy.

Rada rodicov

Rada rodicov je najvyšším výkonným orgánom Združenia v období medzi clenskými sch6dzami.

Zabezpecuje plnenie uznesení a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré stanovy

nevyhradili CS.Za svoju cinnost zodpovedá CS .

Predsedníctvo RR

RRnavrhuje predsedu Združenia, ktorého volí CS. RRvolí ostatných clenov Predsedníctva RRna návrh

predsedu Združenia.

Predsedníctvo pozostáva zo štyroch clenova to:

predsedu

podpredsedu

zapisovater
úctovník



Predsedníctvo Združenia ma právo upravit výšku clenského-príspevku pre zák. zástupcu, ktorý

/. 2. '~Io ~
zastupuje viac ako 1. žiaka. /~0\.'\. "'O,>I' -~-----,u~ I -, .;
P d d . vt' , k' .- Zd v • \ (-.; k' , , k .. hre se a je s atutarnym zastupcom, tory zastuRUje ruzenle navono a je opravneny onat v je o

V· h ' . h . db+;: d kd v ~ I mV'mene. je o nepntomnostl o zastupuje po pre se a ruzenla. ---:'
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Predseda Združenia je volený na obdobie 3 rokov. RR'fa déllsí cle~ovia predsedníctva Združenia sú

'-- ,f 'tl /
volený na obdobie 1 roka. Zasadnutia RR sa konajú podl'a'-plánu vypracovaného predsedníctvom
Združenia minimálne raz za 3 mesiace.

Do pósobnosti RR patrí hlavne:

a. vypracovanie výrocnej správy o cinnosti,

b. vypracovanie výrocnej správy o hospodárení,

C. predkladat návrhy na uznesenia CS,
d. zvolávat CSZdruženia.

RR je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovicnej vacšiny svojich clenov. Jeho uznesenie je

prijaté, ak zan hlasuje vacšina prítomných clenov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
Združenia.

Revízna komisia

Revízna komisia je volená na dobu 3 rokov, má 3 clenov. Pri svojej práci sa riadi stanovami Združenia.

Vnútornými predpismi Združenia, uzneseniami CS, platnými právnymi predpismi.

RK je volená CS na návrh RR.

RK plní funkciu najvyššieho kontrolného orgánu, najma však tieto úlohy:

a. v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi kontroluje hospodárenie a úcelné
využívanie financných prostriedkov a majetku Združenia,

b. kontroluje uznesenia RRa predsedníctva Združenia a CS,

C. vyjadruje sa k návrhu rozpoctu a k správam o výsledku hospodárenia Združenia,

d. navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

C1.8.

Majetok a hospodárenie

1. Majetok Združenia tvoria financné a hmotné prostriedky získané z:
a. clenských príspevkov,
b. dotácií,

----



c. zbierok,

d. darov,

e. príspevkov od rodicov,

f. príspevkov od sponzorov,

g. z ostatných príjmov.
" -.........
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. aJe o Je vastnlctvom ruzenla. ovmnostou c enov a"organov\ j.l,Jzenra Je s maJet om
úcelne hospodárit a využívat ho v súlade s ciermi Zdr'uženia. Ochrana majetku a hospodárenie

s ním sa vykonáva podra všeobecne závazných prá'v~ych\ predp~~v c?zásad hospodárenia

s majetkom Združenia. \~" '-. / .,~ )~ ",...., ~
." ,,./'--

3. V prípade zániku Združenia, rozhodne o naložení s majetkom CS.

4. Združenie bude mat uložené svoje financné prostriedky na úctoch v bankových inštitúciách

a v hotovosti pre jednotlivé výdavky.

5. O použití financných zdrojov rozhoduje RR, ktorá zodpovedá za hospodárenie združenia a za

vedenie úctovnej evidencie.

C1.9.

Zánik Združenia

Združenie zaniká:

1. dobrovorným rozpustením alebo zlúcením s iným Združením, ak o tom rozhodne CS2/3 vacšinou

prítomných clenov Združenia,

2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Štvrtá cast

CI.tO.

Oznámenia

Oznámenia o cinnosti a záležitostiach Združenia sa clenom oznamujú ústnou alebo písomnou

formou. Z jednaní clenskej schódze a RRsa robia zápisnice

Piata cast

CI.H.

Záverecné ustanovenia

1. Tieto stanovy schvaruje RR na návrh prípravného výboru Združenia.



2. Stanovy mažu byt menené len Písomno,~o,u>aBnávrh RR a po schválení CS 2/3 vacš;nou
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4. Pre všetky ostatné prípady neuvedené v týclito'stanovách platia zákony SR

...-..--
Ministerstvo V~I:!r;l r~~>::;:s~~,; '8DUblik

---.---... __ .._ #-. ~__ ..J.#

V Banskej Bystrici 30.11.2012

Reg:~~ráGi~ \r/~Gri,lra
dna:

r#;-/
JUDr. Ofga PLI@I(';VÁriaditerka odboru všeob~~i

vnIJtorn~: :3pr?\r'v
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