
STANOVY 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŚKOLE 

V ZLATÝCH MORAVCIACH 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK 1 
Názov združenia 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV  PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE  

V ZLATÝCH MORAVCIACH 

Skratka: OZR pri ZUŠ 

 

 

 

ČLÁNOK 2 
Sídlo združenia 

 

Základná umelecká škola, ulica Janka Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce,  

Slovenská republika 

 

 

 

ČLÁNOK 3 
Cieľ činnosti združenia 

 

OZR pri ZUŠ: 

1. Je združenie rodičov žiakov základnej umeleckej školy. 

2. Na základe vlastných poznatkov a informácií smeruje svoje aktivity k zvýšeniu kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu na ZUŠ, bezpečnosti detí (žiakov), k vytváraniu čo 

najlepších materiálnych podmienok na škole. 

3. Pre získavanie objektívnych informácií vytvára odborno-informačné skupiny, vedením 

poveruje člena výboru. 

4. Činnosť organizuje s vedomím vedenia školy. Nezasahuje do rozhodovacej právomoci 

vedenia školy. 

5. Využíva priestory školy na organizovanie rôznych podujatí (semináre, sústredenia, burzy, 

koncerty, výstavy ...). Pri organizovaní týchto podujatí nesmie byť narušený vyučovací 

proces.  

6. Finančne podporuje mimoškolskú činnosť žiakov. 

7. V spolupráci s vedením školy aktívne spolupracuje so školstvom, s  kultúrno-

spoločenskými organizáciami, spolkami a inými inštitúciami a prispieva tým k zvyšovaniu 

umeleckej úrovne školy. 

8. Stanoviská prijaté Rodičovskou radou konzultuje s vedením školy. 

9. Žiada vedenie školy o informácie z činnosti školy. 

10. Podľa svojich možností pomáha pri odstraňovaní krízových situácií v prevádzke školy. 

11. Organizuje alebo sa podieľa na organizovaní zájazdov, kultúrnych výmien, prezentácií 

výrobkov žiakov a pedagógov ZUŠ. 
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12. Vykonáva vydavateľskú činnosť zameranú na propagáciu ZUŠ. 

13. Organizuje koncerty žiakov k rôznym príležitostiam, organizuje a podieľa sa na 

organizovaní v súčinnosti s vedením školy a inými organizáciami na aukciách obrazov a diel 

ZUŠ v Zl. Moravciach. 

14. Pomáha ZUŠ v Zlatých Moravciach riešiť problémy financovania učebných pomôcok, 

hudobných nástrojov, zariadenia učebne a výzdoby učebne.   

 

 

ČLÁNOK 4 
Orgány združenia 

 

 

Orgánmi združenia sú: 

1. Plénum občianskeho združenia rodičov 

2. Rodičovská rada 

3. Štatutár 

4. Revízor účtov 

 

1.  Plénum občianskeho združenia rodičov: 

 je najvyšším orgánom združenia 

 tvoria  ho rodičia, ktorí zaplatili členský príspevok rozhoduje o vzniku, zlúčení 

a zániku združenia 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny 

 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 

 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

 schvaľuje výšku členského príspevku 

 

2. Rodičovská rada: 

 Volí sa na prvom stretnutí rodičovského združenia jednotlivých tried v školskom roku 

( v organizačnej spolupráci s vedením školy). Verejným hlasovaním si rodičia  triedy            

zvolia po jednom zástupcovi  do rodičovskej rady – nadpolovičnou väčšinou prítomných 

rodičov 

 Rodičovská rada je tvorená volenými zástupcami rodičov jednotlivých tried. 

 Počet členov Rodičovskej rady závisí od počtu tried v danom školskom roku. Ak sa jedná 

o triedu učiteľa s počtom žiakov nižším ako 12, nemusí byť v tejto triede volený zástupca  

do Rodičovskej rady.  V takomto prípade je prípustné spájanie najviac dvoch tried 

v rámci rodičovského združenia triedy. 

 Pri hlasovaní má člen Rodičovskej rady jeden platný hlas aj v prípade, že je zvolený do 

Rodičovskej rady za niekoľko tried. 

 V priebehu školského roku môže byť zástupca Rodičovskej rady  odvolaný 

.nadpolovičnou väčšinou prítomných rodičov rodičovského združenia triedy. 

 Člen Rodičovskej rady sa môže vzdať funkcie písomnou formou doručenou Rodičovskej 

rade a triednemu rodičovskému združeniu. 

 Rodičovská rada o odvolaní člena rodičovskej rady nerozhoduje. 

 Člena Rodičovskej rady  odvoláva triedne rodičovské združenie a zároveň volí 

náhradníka. 

 Rodičovská rada je schopná uznášania za účasti nadpolovičnej väčšiny členov rady. 

 Stanoviská a uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 Rodičovská rada volí predsedu, zapisovateľa a hospodára. 
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 Predseda, zapisovateľ a hospodár je zvolený nadpolovičnou väčšinou členov Rodičovskej 

rady. 

 Predseda, zapisovateľ a hospodár sa môžu vzdať funkcie písomnou formou doručenou 

Rodičovskej rade. 

 Predseda, zapisovateľ aj hospodár sú volení tak ako Rodičovská rada, na obdobie jedného 

školského roka. 

 Rodičovská rada je výkonným orgánom OZR pri ZUŠ. 

 

 

 

3. Štatutár 

 

 Štatutárnym orgánom združenia je predseda Rodičovskej rady. Predseda zastupuje 

rodičovské združenie navonok a koná zaň po dohode s výkonným orgánom – 

Rodičovskou radou. Podpisové právo má predseda a spravidla dvaja členovia Rodičovskej 

rady – na základe rozhodnutia Rodičovskej rady. 

 

4. Revízor účtov 

 

 Volí ho Plénum rodičovského združenia na svojom prvom zasadnutí. 

 Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. 

 Kontroluje hospodárenie združenia a upozorňuje na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie. 

 Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 Raz ročne informuje na zasadnutí pléna o svojej činnosti a stave účtovnej evidencie. 

 

 

 

ČLÁNOK 5 
Zasadnutia orgánov 

 

1. Plénum rodičovského združenia zasadá raz do roka, spravidla na začiatku školského roka. 

2. Zasadnutie pléna zvoláva : 

 Rodičovská rada z predchádzajúceho volebného obdobia rozhodnutím nadpolovičnej 

väčšiny členov RR  

 Na písomný návrh aspoň 20 % členov občianskeho združenia rodičov 

3. Rodičovská rada zasadá podľa potreby minimálne 3 krát v priebehu školského roka. 

4. Rodičovskú radu zvoláva: 

 predseda RR 

 na písomný návrh minimálne 5 členov RR 

 

 

 

ČLÁNOK 6 
Členstvo v združení 

 

1. Zásady členstva, vznik a ukončenie členstva 

 

 Členom združenia môže byť na základe vlastného rozhodnutia každý rodič žiaka, 

ktorý navštevuje Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach. 
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 V prípade, že rodič nie je členom združenia, nie sú jemu ani dieťaťu (žiakovi) 

obmedzované žiadne práva zo strany združenia. 

 Členstvo vzniká na základe uhradenia ročného príspevku, stanovenie výšky príspevku 

je uvedené v časti „ČLÁNOK 7“. 

 Úhradou členského príspevku sa členmi združenia stávajú obaja rodičia. 

 Členstvo si rodičia obnovujú každý rok. 

 O členstve nie je vystavený doklad. 

 Členstvo rodiča v združení nemôže byť zrušené orgánom združenia. 

 Členstvo v združení zaniká na základe vlastného rozhodnutia a po neuhradení ročného 

členského príspevku. 

 Členstvo v združení je otvorené a dobrovoľné. 

 Členom združenia môže byť ktorákoľvek osoba, ktorá uhradí členský príspevok 

a koná v súlade so stanovami združenia. 

 

2. Práva a povinnosti člena združenia: 

Člen združenia má právo: 

 Voliť do orgánov združenia 

 Byť volený do orgánov združenia. 

 Podávať pripomienky a návrhy k práci OZR. 

 Požadovať písomnú odpoveď na všetky podané návrhy a pripomienky. 

 

Člen združenia má povinnosť: 

 Svojou činnosťou napomáhať pri plnení úloh združenia. 

 Neodkladne informovať členov rodičovskej rady o zistených skutočnostiach, ktoré znižujú 

úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a ohrozujú bezpečnosť žiakov v škole. 

 

 

 

ČLÁNOK 7 
Zásady hospodárenia združenia 

 

1. Zdroje finančných prostriedkov tvoria: 

 Členské príspevky 

 Iné zdroje: úroky z prostriedkov na účte v peňažnom ústave 

Ostatné príjmy  z vlastnej hospodárskej činnosti, dary, predaj vyradeného 

inventáru, dotácie a pod. 

 Výšku členských prispevkov, ako aj spôsob platenia určuje a schvaľuje plénum 

rodičovského združenia. 

 Výška členských príspevkov sa nesmie v priebehu  školského roka meniť. 

 Členské príspevky sa uhrádzajú formou poštovej poukážky na účet Občianskeho 

združenia rodičov. 

 Ústrižok o zaplatení príspevku je zároveň formou účtovného dokladu. Evidenciou 

a účtovníctvom je poverený člen RR, spravidla hospodár, ktorý je za svoju činnosť 

každoročne odmeňovaný sumou 500,- Sk. 

 

2. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami: 

 O zásadných otázkach hospodárenia OZR pri ZUŠ rozhoduje plénum rodičovského 

združenia. 

 V období medzi zasadnutiami pléna rozhoduje o hospodárení Rodičovská rada. 
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