Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

STANOVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Čl. 1
Charakter a úlohy

1. Rodičovské združenie je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov, alebo
iných zákonných zástupcov žiakov, ktorým boli títo na základe súdneho
rozhodnutia zverení do výchovy.
2. Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnických
vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov
vyplýva.
3. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši názory , námety, pripomienky
a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí
v škole
4. Prostredníctvom svojich rodičov rokuje s riaditeľkou a pedagogickými
pracovníkmi školy pri vzájomnom rešpektovaní sa, s vedomím spoločnej
zodpovednosti za výchovu žiaka – dieťaťa na základe vzájomného
partnerstva.
5. Spolupracuje so všetkými občianskymi iniciatívami ako aj s riadiacimi
školskými orgánmi. Problémy presahujúce rámec školy rieši rada, orgán
združenia s orgánmi štátnej správy a MŠ SR.
6. Zabezpečuje paritné zastúpenie členov rodičovského združenia v školskej
rade.
7. Vytvára rodičovskú radu, ktorá v záujme rodičov a žiakov pomáha pri
právnej, metodickej a inej odbornej činnosti v škole.

Čl. 2
Poslanie

1. Rodičovské združenie spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi pri
výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom ich kvalitného ovplyvňovania,
založeného na princípoch humanizmu, vedeckosti a demokracie.
2. Zabezpečuje ochranu práv žiakov – detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii
práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO, s dôrazom na
rešpektovanie jeho osobnosti. Zabezpečuje ochranu záujmov rodičov
týchto žiakov – detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za
výchovu detí v zmysle zákona o rodine. Zabezpečuje ochranu
pedagogických pracovníkov s morálnym kreditom proti nátlakovým
skupinám a intrigánstvu.
3. Podporuje úsilie vedenia školy a pedagogických pracovníkov vo
výchovnovzdelávacom procese najmä tým, že:
- aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších
vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho
procesu, foriem a metód vyučovania
- zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov
pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove,
s nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane ich zdravia, podporuje ich
zdravý telesný a psychický vývin.
- pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní
mimoškolskej telesnej výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych
výcvikov, plenérov, plaveckých kurzov.
- spolupracuje pri zabezpečení racionálneho stravovania žiakov
a ochrany životného prostredia
- spolupracuje pri technickom vybavení školy a využívaní audiovizuálnej
a výpočtovej techniky
4. Rozvíja družobné styky s ostatnými školami na území SR ako i v zahraničí.

Čl. 3

Orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti
1. Činnosť rodičovského združenia sa riadi zásadami demokracie
a delegovanej právomoci. Svoje orgány a zástupcov ustanovuje
a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje
prostá väčšina hlasov.
2. Triedne združenie si volí svojho zástupcu do rodičovskej rady / najviac
však dvoch za celú triedu /. Triedne schôdze sa konajú podľa potreby,
najmenej raz štvrťročne. Prerokúvajú aktuálne, ale i rozporné otázky
výchovy, vzdelávania žiakov školy a inú činnosť žiakov a rodičov školy.
3. Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada. Tvoria ju
zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli demokratickým spôsobom
zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na
svojich pravidelných zasadaniach prerokúva zásadné otázky výchovy
a vzdelávania žiakov pedagogickej osvety a všetky dôležité otázky
týkajúce sa žiakov a rodičov celej školy. Rieši pripomienky rodičov
a v tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení.
Na zasadnutí rodičovskej rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to
prejaví záujem. Rodičovská rada úzko spolupracuje s pedagogickou
radou, vedie rovnocenný dialóg s vedením školy a ostatnými
pedagogickými pracovníkmi, ktorých v prípade potreby prizýva na svoje
zasadnutia.
Funkčné obdobie rodičovskej rady je jeden rok.
Rodičovská rada si demokratickým spôsobom volí svojho predsedu, ktorý
riadi jej činnosť, tajomníka, pokladníka a revíznu komisiu. Každý člen
rodičovskej rady riadi niektorú konkrétnu jemu zverenú, oblasť činnosti
rodičovského združenia a v tomto smere koordinuje činnosť triednych
združení.
4. V súlade s poslaním rodičovského združenia sa rodičovská rada
zameriava hlavne na:
- výchovné a vzdelávacie otázky
- záujmovú a kultúrnu činnosť
- športovú činnosť
- hospodárske otázky
- spoluprácu s mládežníckymi a spoločenskými organizáciami
- ďalšie oblasti podľa vzniknutých podmienok a potrieb

5. Závery z rokovania rodičovskej rady sa formulujú do uznesenia.
Uznesenia sa realizujú v súčinnosti s vedením školy a triednymi
združeniami.

Čl. 4
Práva a povinnosti členov
1. Členstvo v rodičovskom združení vzniká zápisom do zoznamu členov
združenia.
2. Členovia rodičovského združenia majú právo:
- voliť a byť volení do orgánov rodičovského združenia
- vyjadrovať sa prostredníctvom združenia k práci školy
- podáva podnety, návrhy a kritické pripomienky
- byť informovaný, ako sa v práci školy uplatňujú
V rámci koordinačnej činnosti sa môžu využívať technické pomôcky
školy na rozvoj talentu, schopností žiakov, ako i pri plnení poslania
rodičovského združenia.
3. Členovia rodičovského združenia zaplatia príspevok schválený I.
plenárnym rodičovským združením a sú povinní dodržiavať tieto
stanovy.
4. Členovia rodičovského združenia môžu dobrovoľne vstupovať aj do
iných organizácií, ktoré majú podobné ciele a aktívnou spoluprácou
s nimi napomáhať plneniu poslania rodičovského poslania.
5. Členovia rodičovského združenia môžu navrhovať najiniciatívnejších
rodičov do výkonného výboru Slovenskej rady rodičovských združení.

Čl. 5

Úprava majetkových pomerov

1. Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií,
z jeho majetku, dobrovoľné príspevky členov nad rámec dohodnutých
príspevkov, účelové príspevky a dary.
2. Členské príspevky sa platia jednorazovou platbou, alebo v dvoch
splátkach a to v prvej do 30.11. a v druhej do 28.2. na účet
rodičovského združenia.
3. V prípade hmotnej núdze môžu rodičia, alebo zákonní zástupcovia
detí požiadať rodičovskú radu o zníženie príspevku.
4. V prípade, že školu navštevujú dve alebo viac detí z jednej rodiny,
rodičia platia príspevok len na jedno dieťa.
5. Triedne združenia hospodária s čiastkou podľa schváleného rozpočtu
rodičovskej rady.
6. Peňažné dary sa evidujú osobitne.
7. Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet.
Podpisové právo má predseda rodičovskej rady a pokladník.
8. Orgány
rodičovského
združenia
hospodária
s finančnými
prostriedkami podľa rozpočtu rodičovského združenia.
9. Rozpočet rodičovského združenia a jeho zmeny schvaľuje schôdza
rodičovskej rady, zmeny do 50 € sú v právomoci jej predsedu alebo
tajomníka aj po elektronickej komunikácii a odsúhlasení. Čerpanie
finančných prostriedkov jednotlivých rozpočtov sa pravidelne sleduje
na základe dokladov a záznamov v peňažnom denníku. Správu
o hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu rodičovského
združenia podáva pokladník na každej schôdzi rodičovskej rady a raz
ročne na plenárnej schôdzi.
10.Finančné prostriedky rodičovského združenia sú oddelené od
finančných prostriedkov školy.
11.Finančné prostriedky sa vynakladajú na bežné náklady spojené
s činnosťou združenia, na akcie, ktoré sa nedajú úplne uhradiť
z finančného rozpočtu školy a sú v súlade a poslaním rodičovského
združenia.
12.Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Inventarizácia
majetku a pokladne sa vykonáva raz ročne pri ukončení školského

roku, ďalej pri odovzdaní funkcie pokladníka a pri revízii revíznymi
orgánmi.
13.Rodičovské združenie môže vytvárať majetok aj z vedenia vedľajšej
činnosti, ktorý použije na plnenie úloh / Obchodný zákonník č. 513 /
1991 /.

Čl. 6
Spôsob zrušenia a naloženie s likvidačným majetkom

1. Rodičovské združenie zanikne pri zrušení školy, alebo rozhodnutím
plenárneho zasadnutia rodičovského združenia.
2. Pri zániku rodičovského združenia vykoná rodičovská rada
zúčtovanie majetku rodičovského združenia, pri ktorom hlavne:
- sústredí finančné prostriedky , vyrovná záväzky a dlhy, určí likvidátora
- hnuteľný a nehnuteľný majetok prednostne odpredá ostatným
združeniam podľa ich záujmu
Likvidačné prebytky pripadnú MŠ SR, ktoré ich použijú pre účely školy.

Čl. 7
Účinnosť
Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú.
Tento dátum nadobúda platnosť dňom 20.10.2016.

roku, d'alej pri odovzdani funkcie pokladnika a pri rev[zii reviznymi
orgSnmi.

13.Rodidovsk6 zdruienie m6ie vytv6rat majetok aj z vedenia vedlajiej
dinnosti, ktoni pouZije na plnenie riloh / Obchodn'i zdkonnik d. 513 /
tss1. /.

d.e
Sp6sob zruSenia a naloienie s !ikvidadn'im maietkom

t.
2.

Rodidovsk6 zdruZenie zanikne pri zruSeniSkoly, alebo rozhodnutim
plendrneho zasadnutia rodidovsk6ho zdruienia.
Pri zdniku rodidovsk6ho zdruienia vykond rodidovskd rada

z(dtovanie majetku rodidovsk6ho zdruZenia, pri ktorom hlavne:
silstredI finandn6 prostriedky, vyrovnd z6vdzky a dlhy, urdi likvid6tora
hnutefn'i a nehnuteln'i majetok prednostne odpredd ostatnyim
zdruieniam podla ich z6ujmu
Likvidadn6 prebytky pripadnU MS SR, ktor6 ich pouiijri pre ridely 5koly.
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Udinnost
Rodidovsk6 zdruZenie je zriaden6 na dobu neurdit0.
Tento d6tum nadob0da platnost diom 20.LO.2OL6.
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