S T A N OV Y

Združenia rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom
ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Názov občianskeho združenia je „Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole,
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom“ (ďalej ZR).
Oficiálna skratka názvu ZR pri SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom.
1) Združenie rodičov pri SOŠ je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov a iných
zákonných zástupcov detí – žiakov Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom,.
2) Sídlo Združenia rodičov pri SOŠ je na adrese Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom.

ČLÁNOK 2

CIEĽ A ČINNOSŤ
1) Cieľom ZR je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy
zabezpečovať:
•
•
•
•

kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na princípoch humanizmu,
vlastenectva, vedeckosti a demokracie,
ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené na princípoch v Deklarácií práv dieťaťa
medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
ochranu záujmov rodičov a zákonných zástupcov týchto detí vyplývajúcich
z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona
o rodine,
ochranu učiteľov a pedagogických pracovníkov proti nátlakovým skupinám
a intrigánstvu.

2) Pri napĺňaní cieľa ZR okrem iného:
•
•
•
•
•

sa podieľa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých
poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód
vyučovania,
spolupracuje pri technickom vybavení školy a využívaní audiovizuálnej a
výpočtovej techniky,
ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom
procese, ich nadmerným zaťažovaním, škodlivými vplyvmi a stresmi,
podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický
vývin,
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•
•
•

zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy
a vzdelávania detí v škole a školskom zariadení,
napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením
školy pri organizovaní mimoškolských aktivít, výletov, exkurzií,
podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i v zahraničí.

3) Poslanie a úlohy združenia rodičov:
•
•
•
•

prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom a pedagogickými
pracovníkmi školy pri vzájomnom rešpektovaní sa s vedomím spoločnej
zodpovednosti za výchovu žiaka na základe vzájomného partnerstva,
spolupracuje s riadiacimi školskými orgánmi, občianskymi iniciatívami,
ZR pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s Radou školy pri
Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,
problémy presahujúce rámec školy rieši rodičovská rad ako orgán združenia
s orgánmi štátnej správy a MŠ SR.

ČLÁNOK 3

ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ZDRUŽENIA RODIČOV
1) Činnosť ZR sa riadi zásadami demokracie a delegovanej
právomoci. Svoje orgány a zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe volieb.
2) Najvyšším orgánom Združenia rodičov je rodičovská rada.

ČLÁNOK 4

RODIČOVSKÁ RADA
1) Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried, ktorí boli zvolení na úvodných
schôdzach triednych rodičovských združení v školskom roku. Na svojich schôdzach raz
za 2 až 3 mesiace prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania žiakov. Rieši
pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť triednych rodičovských
združení.
2) Na zasadnutiach rodičovskej rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví
záujem, musí však byť členom združenia rodičov. Rodičovská rada úzko spolupracuje
s pedagogickou radou, vedie dialóg s vedením školy a ostatnými pedagogickými
pracovníkmi, ktorých v prípade potreby prizýva na svoje zasadnutia. Funkčné obdobie
rodičovskej rady je jeden rok..
3) V súlade s poslaním ZR sa rodičovská rada zameriava hlavne na:
•
•

výchovné a vzdelávacie otázky,
záujmovú a kultúrnu činnosť,
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•
•
•
•

športovú činnosť žiakov a rodičov,
hospodárske otázky,
spoluprácu s detskými a spoločenskými organizáciami,
ďalšie oblasti podľa podmienok, ktoré vzniknú so zabezpečovaním nielen
pedagogického procesu.

4) Závery svojho rokovania formuluje rodičovská rada do uznesenia. Uznesenie
rodičovskej rady je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina jej členov.
5) Rodičovská rada zo svojich členov volí predsedu a ďalších 2 členov výboru a
3-člennú revíznu komisiu.
6) Výbor sa schádza 1- krát za mesiac a v období medzi zasadaniami rodičovskej rady plní
jej úlohy a patria mu i právomoci rodičovskej rady okrem prípadov uvedených
v odseku 5.
7) Rodičovskej rade prislúcha:
• prijímať a meniť stanovy Združenia rodičov,
• schvaľovať a meniť rozpočet rodičovského združenia na príslušný rok, o zmene
rozpočtu do 100 € môže medzi zasadnutiami rady rozhodnúť aj výbor,
• schvaľovať správu o hospodárení za uplynulý školský rok,
• určiť likvidátora a vykonať opatrenia v článku 8 ods. 2, v prípade zániku ZR,
• určiť výšku a podmienky úhrady členského príspevku na školský rok.
8) Revízna komisia kontroluje plnenie uznesení rodičovskej rady a dodržiavania zásad
hospodárenia ZR.

ČLÁNOK 5

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA
1) Triedne rodičovské združenia predstavujú hlavný článok organizačnej štruktúry
rodičovského združenia na škole. Prerokovávajú aktuálne ale i sporné otázky výchovy
a vzdelávania žiakov a rodičov jednotlivých tried. Triedne schôdze sa konajú podľa
potreby, spravidla 3-trát za školský rok.
2) Triedne združenia si demokraticky volia svojho zástupcu do rodičovskej rady.
3) Triedne rodičovského združenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Voľba alebo uznesenie sú platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných členov.

ČLÁNOK 6

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
1) Členstvo v rodičovskom združení je dobrovoľné. Vzniká dňom zaplatenia členského
príspevku a zápisom do zoznamu členov.
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2) Členovia ZR majú právo:
•
•
•

voliť orgány ZR a byť volený do týchto orgánov,
vyjadrovať sa prostredníctvom združenia k práci školy a školského zariadenia,
podávať podnety, návrhy, kritické pripomienky a byť informovaný ako sa tieto
v práci školy a školského zariadenia uplatňujú.

3) Pri plnení úloh ZR a na rozvoj talentu a schopností žiakov môžu členovia využívať
technické zariadenia a pomôcky školy.
4) Členovia ZR sú povinní platiť stanovený príspevok a dodržiavať stanovy.
5) Členstvo v ZR zaniká:
•
•

ak dieťa prestane byť žiakom SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,
nezaplatením členského príspevku na príslušný školský rok.

ČLÁNOK 7

HOSPODÁRENIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
1) Príjmy ZR tvoria členské príspevky, výnosy z akcií združenia, výnos z majetku
združenia, dobrovoľné príspevky nad rámec povinných príspevkov, účelové príspevky
a dary.
2) Výšku členského príspevku pre príslušný školský rok určuje rodičovská rada. Členské
príspevky sa platia do konca mesiaca novembra príslušného školského roku. Príspevky
vyberá poverený člen výboru – pokladník, ktorý vedie evidenciu členov.
3) Dary sa evidujú na osobitnom zozname.
4) Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet. Podpisové právo
má predseda, pokladník a poverení členovia výboru rodičovskej rady.
5) ZR hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
6) Rozpočet ZR za príslušný školský rok, jeho zmeny a správu o hospodárení schvaľuje
rodičovská rada.
7) O zmene rozpočtu do 100 € môže medzi zasadnutiami rady rozhodnúť aj výbor.
O vykonanej zmene je výbor povinný informovať rodičovskú radu na jej najbližšom
zasadnutí.
8) Finančné prostriedky ZR sú oddelené od finančných prostriedkov školy a školského
zariadenia.
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9) Finančné náklady musia byť spojené s činnosťou ZR na akcie, ktoré sa nedajú plne
uhradiť z rozpočtu školy, avšak sú v súlade s poslaním ZR.
10) Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Inventarizácia majetku a pokladne
sa vykonáva raz ročne pri ukončení školského roku, ďalej pri odovzdávaní funkcie
hospodára a pri revízii pokladne revíznymi orgánmi.

ČLÁNOK 8

ZÁNIK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
1) ZR zanikne pri zrušení SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, prípadne
z rozhodnutia členskej základne.
2) Pri zániku ZR vykoná rodičovská rada zúčtovanie majetku, pri ktorom najmä:
a/ sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora,
b/ hnuteľný a nehnuteľný majetok prednostne ponúkne na odkúpenie združeniam
s obdobným zameraním,
c/ likvidačné prebytky sa venujú organizácii, o ktorej rozhodne rodičovská rada.

V Novom Meste nad Váhom .................

..................................................................
Predseda ZR
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