
Základná škola Dunajská Lužná 
 

ŠTATÚT RADY RODI ČOV  
 

Čl. 1 
Poslanie a úlohy rady rodičov 

 
(1) Rada rodičov ( ďalej len „RR“) je orgán rodičov žiakov ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len 

„škola“), ktorá je zriadená najmä z dôvodov: 
a) vyvíjať spoločné úsilie hlavne na dosiahnutie stanovených cieľov a záujmov školy 
b) pomáhať napĺňať myšlienku humanizácie školy získavaním rodičov pre aktívnu 

spoluprácu so školou  
c) prispievať k efektívnejšej komunikácii a obojstrannej výmene názorov na výchovu 

a vzdelávanie medzi školou a rodinou 
d) utvárať vzájomnými kontaktmi a vysvetľovaním stanovísk lepšie vzťahy medzi 

pedagogickými zamestnancami a rodičmi 
e) byť nápomocná pri odhaľovaní rôznych negatívnych javov v škole, o ktorých sa 

pedagogický kolektív nemal možnosť dozvedieť (šikanovanie, požívanie drog a 
pod.)  

(2) Poslaním RR je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy, 
spolupracovať s vedením školy, s radou školy a zriaďovateľom školy. 
 

(3) K základným úlohám RR patrí: 
a) poskytovať materiálno - technickú a organizačnú podporu v spolupráci so ZRPŠ aj 

finančnú podporu výchovno – vzdelávaciemu procesu i mimoškolským aktivitám 
b) aktívne pomáhať pri riešení problémov pri výchove a vzdelávaní žiakov 
c) zhromažďovať názory, pripomienky, sťažnosti, požiadavky a návrhy rodičov          

k výchovno – vzdelávaciemu procesu a predkladá ich vedeniu školy na riešenie 
d) vyjadrovať sa k celkovej činnosti a riadeniu školy. 

 
Čl. 2 

Členovia RR 
 

(1) RR je tvorená zvolenými zástupcami rodičov z každej triedy školy. 
(2) Členom RR nemôže byť rodič, ktorý je súčasne aj pedagógom na tejto škole, aby 

nedochádzalo ku konflikte záujmov. 
(3) Člen RR má právo: 

          a) voliť a byť volený, 
          b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RR a tajomníka RR 
          c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RR               
              a slobodne sa k nim vyjadrovať, 
          d) hlasovať ku všetkým uzneseniam RR, 
          e) predkladať na rokovanie RR vlastné námety, príp. materiály. 

(4) Členstvo člena v RR zaniká: 
a) vzdaním sa funkcie člena RR 
b) zvolením iného zástupcu triedy za člena RR 
c) ak člen RR začne na škole pôsobiť ako pedagóg 
d) ak dieťa člena RR prestane byť žiakom školy 



e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony alebo smrťou člena RR.  
(5) Zvolení členovia sa majú pravidelne zúčastňovať zasadnutí RR. V prípade neúčasti na 

zasadnutí RR má zvolený člen RR delegovať svojho zvoleného náhradníka. 
 

Čl. 3 
Voľby členov RR 

 
(1) Na prvej schôdzke rodičov v novom školskom roku v každej triede sa uskutoční voľba 
člena RR  a jeho náhradníka, ktorí sú volení na jeden školský rok. 

(2) Spôsob voľby člena RR na triednej schôdzke rodičov prebieha tak, že sa z prítomných 
rodičov určí trojčlenná volebná komisia. Jej členovia za koordinácie s triednym (-ou) 
učiteľom (-kou) vyzvú prítomných rodičov, aby navrhovali zo svojich radov rodičov 
do funkcie člena RR. Na pripravené volebné lístky členovia volebnej komisie uvedú 
meno a priezvisko navrhovaných kandidátov. V tajnom hlasovaní sa stane členom RR 
ten rodič, ktorý získa najvyšší počet hlasov. Druhý v poradí sa stáva jeho 
náhradníkom. V prípade voľby len s jedným kandidátom na člena RR je potrebné, aby 
bol zvolený aj jeho náhradník.  

(3) Do zvolenia nového triedneho zástupcu ako člena RR plní túto funkciu člen RR (a 
jeho náhradník) zvolený v predchádzajúcom školskom roku. 

(4) Na začiatku školského roka 2016/17 sa uskutočnia voľby člena RR len v triedach 
prvého ročníka školy, členmi RR sú v školskom roku 2016/17 zástupcovia všetkých 
tried, ktorí boli zvolení pri konštituovaní RR v apríli 2016.  

(5) V prípade, že sa člen RR vzdá funkcie, na jeho miesto nastúpi zvolený náhradník. 
V prípade, že by sa vzdal funkcie člena RR aj tento náhradník, je potrebné, aby pri 
najbližšom triednom aktíve rodičov prebehla doplňujúca voľba člena RR a jeho 
náhradníka v zmysle čl. 3 ods. 2 Štatútu RR. 

(6) Doplňujúcu voľbu člena RR je potrebné vykonať aj vtedy, ak by zaniklo členstvo         
v RR z dôvodov uvedených v čl. 2 ods. 3 Štatútu RR. 

  
Čl. 4 

Ustanovujúce (prvé) zasadnutie novej RR 
 

(1) Ustanovujúce (prvé) zasadnutie novej RR, ktorá sa uskutoční po voľbách jej členov na 
triednych schôdzach rodičov v novom školskom roku, vedie predseda RR (prípadne 
podpredseda RR) z predchádzajúceho školského roku. 

(2) Na tomto prvom zasadnutí RR si jej členovia zvolia predsedu RR, podpredsedu RR 
a tajomníka RR. 

(3) Predseda RR, podpredseda RR a tajomník RR sú zvolení na obdobie jedného 
školského roka. 

(4) Pred ich voľbou sa z prítomných členov RR určí trojčlenná volebná komisia. Jej 
členovia vyzvú členov RR, aby navrhovali kandidátov na predsedu RR a tajomníka 
RR. Na pripravené volebné lístky členovia volebnej komisie uvedú meno a priezvisko 
navrhovaných kandidátov. Voľba je tajná, predsedom RR sa stáva kandidát, ktorý 
získal najväčší počet hlasov pri účasti minimálne nadpolovičnej väčšiny členov RR. 
Druhý v poradí sa stáva podpredsedom RR.  

(5) Na ktoromkoľvek zasadnutí RR počas školského roka sa môže hlasovať na návrh 
člena RR o odvolaní predsedu RR, podpredsedu RR a tajomníka RR. V prípade 
odvolania ktoréhokoľvek z uvedených funkcionárov RR musí byť na tomto zasadnutí 
uskutočnená doplňujúca voľba spôsobom uvedeným v čl. 4 ods. 4 Štatútu RR.  



(6) RR na tomto zasadnutí prerokuje výšku rodičovského príspevku a jeho využitie 
s vedením školy. S návrhom oboznámi plenárnu schôdzu ZRPŠ na jej prvom stretnutí 
v školskom roku.  

(7) Tajomník RR vyhotovuje z tohto zasadnutia RR zápisnicu, ktorej súčasťou sú aj 
hlasovacie lístky pre voľbu predsedu RR, podpredsedu RR a tajomníka RR. 

 
 

Čl. 5 
Zasadnutie RR 

 
(1) Zasadnutie RR zvoláva jej predseda RR (v jeho zastúpení aj podpredseda RR). 
(2) Zasadnutia RR sa konajú minimálne raz za štvrťrok a to spravidla v deň konania 

triednych schôdzok rodičov.  
(3) Zasadnutie RR je možné zvolať aj na základe žiadosti vedenia školy alebo žiadosti 

aspoň 1/3 členov RR do 15 dní od doručenia žiadosti predsedovi RR. 
(4) Na zasadnutia RR sú spravidla prizvaní: riaditeľ školy, zástupcovia vedenia školy, 

prípadne ďalšie pozvané osoby (napr. školská psychologička). 
(5) RR je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
(6) O zásadných veciach sa rozhoduje hlasovaním, pričom rozhodnutia sa prijímajú 

súhlasným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných.  
(7) Tajomník RR vyhotovuje z tohto zasadnutia RR zápisnicu, ktorej súčasťou sú 

akékoľvek doručené a predložené materiály k zasadnutiu RR. 
(8) Predseda RR v spolupráci s vedením školy zabezpečí zverejnenie zápisnice zo 

zasadnutia RR na webovom sídle školy. 
 

Čl. 6 
RR a vzťah k ostatným orgánom miestnej štátnej správy 

 
(1) Predseda RR riadi činnosť RR a koná v jej mene, najmä zastupuje RR navonok.  
(2) Predseda RR pri príprave zasadnutí RR komunikuje a konzultuje s vedením školy, 

riaditeľom školy, štatutárom školy, prípadne s predsedom rady školy. V prípade 
potreby pozýva tieto osoby na zasadnutie RR. 

(3) Úhrada nákladov na činnosť, resp. administratívne zabezpečenie činnosti RR 
a priebehu zasadnutí RR je zabezpečená z rozpočtu školy. 

 
 
           Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady rodičov ZŠ Dunajská 
Lužná dňa  10. 10. 2016  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.  
 
 
 
V Dunajskej Lužnej, 10. 10. 2016                                     .................................................... 
                                                                                                       predseda rady rodičov 
 
 
 

 
 
  


