STANOVY
Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice
úplné znění ke dni 17.10.2017
Čl I.
Úvodní ustanovení
1.

Název spolku: Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s. (dále jen
„spolek“).

2.

Sídlo spolku: Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace, Závišice
110, Kopřivnice, 742 21.

3.

Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.

4.

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená
za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova dětí a mládeže a práci škol a
jiných výchovných zařízení a dále vytváření prostorových, materiálních a organizačních
podmínek pro uplatnění dětí a mládeže.

5.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Čl. II.
Předmět činnosti spolku

1.

Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny,
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění
jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů spolek zejména:
a) působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině;
b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy
a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na
jejich vyřizování;
d) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
e) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
působností jednotlivých druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje
se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny
a mládeže;
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f) aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy
ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži.
2.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, a to pořádání kulturních a
společenských akcí.

3.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
Čl. III.
Členství ve spolku

1.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti (dále jen „uchazeč“). Členství se váže na osobu člena,
je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.

Uchazeč se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru učiněného na základě jeho
žádosti o členství (dále jen „přihláška“). Přihláška se podává u předsedy. Výbor může
odmítnout přijetí uchazeče o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím
uchazeče za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3.

Členství ve spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena na základě písemné odhlášky, kterou člen doručí
předsedovi; členství zaniká dnem doručení odhlášky předsedovi;
b) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně předsedou
ve výzvě k zaplacení; členství tak zanikne prvním dnem prodlení se zaplacením
členského příspěvku v dodatečné lhůtě;
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru z důvodu porušování stanov nebo
poškozování dobrého jména spolku, jestliže byl předem vyzván k nápravě svého
počínání a tuto v přiměřené lhůtě nezjednal; členství zaniká marným uplynutím lhůty
pro podání návrhu na přezkum tohoto rozhodnutí;
d) úmrtím člena.

4.

Člen spolku má právo:
a) podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku přímo nebo prostřednictvím volených
orgánů;
b) volit orgány a být volen do orgánů spolku;
c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, vznášet připomínky a dotazy na jeho
orgány a být o jejich vyřízení informován;
d) podílet se na všech akcích pořádaných spolkem a na všech výhodách, které spolek
poskytuje svým členům;
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e) prostřednictvím spolku má právo podílet se na koncepci výchovně vzdělávací práce
školy, provozu školy, na řešení podmínek materiálních, technických a personálních.
5.

Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
c) platit řádně a včas členské příspěvky.

6.

Výše členského příspěvku činí 500,- Kč na školní pololetí, kdy na první pololetí je členský
příspěvek splatný do 30. října a na druhé pololetí do 28. února. V případě zániku členství
v průběhu pololetí nevzniká bývalému členovi právo na vrácení poměrné části členského
příspěvku.

7.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8.

Výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Zápis a výmaz člena v seznamu
členů provádí předseda na základě písemné přihláška či odhlášky.
Čl. IV.
Orgány spolku

1.

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výbor
c) předseda
d) místopředseda
e) kontrolní komise
f) hospodář
g) důvěrník.

2.

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh
jednání je upraven dále ve stanovách.

3.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku, ostatní orgány jsou volené.

4.

Funkční období volených orgánů je dva roky. Opětovná volba téže osoby je možná.
Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve
volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního
období, vzdáním se funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro
hrubé porušení jeho povinností.
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Čl. V.
Členská schůze
1.

Členská schůze:
a) hodnotí činnost spolku za uplynulé období;
b) schvaluje plán činnosti spolku na příští období;
c) schvaluje rozpočet;
d) volí a odvolává hlasováním členy výboru, předsedu a místopředsedu, členy kontrolní
komise, hospodáře a důvěrníka a určuje počet členů výboru a kontrolní komise;
e) schvaluje zprávu o hospodaření spolku a usnáší se k závěru zprávy o činnosti
kontrolní komise za minulé období;
f) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena spolku výborem;
g) rozhoduje o zániku spolku včetně majetkového vyrovnání.

2.

Členská schůze je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však 1x do roka. Z
pozvánky na jednání členské schůze musí být zřejmé místo, čas a program jednání a tyto
informace musí být všem členům spolku vhodným způsobem sděleny nejméně 30 dnů
před termínem konání členské schůze.

3.

Usnesení členské schůze jsou přijata, jestliže je na schůzi přítomna více jak polovina členů
a byla schválena nadpolovičním počtem přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
Čl. VI.
Výbor

1.

Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku a současně statutárním orgánem spolku. Má
nejméně 5 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí (předseda, místopředseda, hospodář,
důvěrník a minimálně jeden další řadový člen). Počet členů musí být vždy lichý. V čele
výboru stojí předseda. Výbor je odpovědný členské schůzi spolku.

2.

Výbor je svoláván předsedou a schází se podle potřeby, nejméně však 2x do roka. Z
pozvánky na jednání výboru musí být zřejmé místo, čas a program jednání a tyto
informace musí být všem členům výboru vhodným způsobem sděleny nejméně 14 dnů
před termínem konání výboru. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny
všech jeho členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
Pro platné přijetí rozhodnutí výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho
členů.

3.

Výbor:
a) zabezpečuje plnění poslání a cílů spolku v období mezi členskými schůzemi;
b) připravuje podklady pro jednání členské schůze a zabezpečuje plnění usnesení členské
schůze;
c) řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi;
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d) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel
a dbá na řádnou péči o majetek;
e) rozhoduje o přijetí darů spolku od fyzických i právnických osob;
f) pečuje o rozvoj spolku.
4.

Výbor může zřídit za účelem aktivního zapojení členů spolku do organizování
plánovaných činností pracovní sekce, rozčleněné podle odborných oblastí, ve kterých
chce spolek působit.

5.

Pracovní sekce nevznikne, jestliže výbor nenalezne schopného odborníka v daném oboru,
který by po zřízení výborem odborně vedl celou pracovní sekci. Ostatní členové pracovní
sekce působí jako organizátoři při realizaci plánovaných akcí.

6.

Schůze pracovní sekce se koná podle potřeby a v závislosti na plánu činnosti a akcí
zajišťovaných školou; volí ze svého středu vedoucího sekce jako organizačního
pracovníka, kterým je vždy člen výboru.
Čl. VII.
Předseda, místopředseda a ostatní funkcionáři

1.

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná
společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu
spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem
spolku v dílčích věcech může být zmocněná další osoba. Plná moc musí být v takovémto
případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti
zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2.

Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výborů. Jeho funkční období je
dvouleté avšak neskončí dříve, než dojde k předání funkce nastupujícímu předsedovi.
Předání je nutné provést do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3.

K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) svolání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu
z jejího jednání;
b) svolání a vedení schůzí výboru.

4.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5.

Předsedu zastupuje v plném rozsahu místopředseda. Předseda může delegovat některé své
kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.

6.

Hospodář úzce spolupracuje s účetní spolku a navrhuje rozpočet spolku tak, aby byl co
nejefektivnější. Podílí se na zajišťování a vedení podkladů souvisejících s hospodařením
spolku a na zajištění bankovního styku. Zpracovává pro členskou schůzi zprávu o
hospodaření spolku. Hospodář vede pokladnu.

7.

Důvěrník zprostředkovává vztah členů spolku a výboru v období mezi členskými
schůzemi, a to zejména tak, že sbírá a výboru přenáší konstruktivní informace z řad členů
spolku (rodičů) a vznáší zde jejich podněty směřující k naplnění účelu spolku. Zajišťuje
členům spolku zpětnou vazbu a informuje je o vypořádání jejich podnětů.
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Čl. VIII.
Kontrolní komise
Kontrolní komise má nejméně 3 členy volené členskou schůzí spolku. Počet členů musí být
vždy lichý. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise. Komise je
zcela nezávislá, zodpovědná pouze členské schůzi spolku. Kontroluje nejen hospodaření a stav
majetku spolku, ale i činnost spolku, dodržování stanov apod. Podává členské schůzi zprávu o
své činnosti a zjištěných nedostatcích. Ze svých jednání pořizuje zápis.
Čl. IX.
Majetek a hospodaření
1.

Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který vypracovává výbor a schvaluje členská
schůze. Výsledek hospodaření za období od poslední členské schůze schvaluje členská
schůze po vyslechnutí zprávy o hospodaření spolku a zprávy kontrolní komise.

2.

Majetek spolku tvoří movitý i nemovitý majetek a finanční prostředky získané zejména z
členských příspěvků, ale i hospodářskou a podnikatelskou činností spolku anebo v podobě
darů fyzických i právnických osob.

3.

Finanční prostředky poskytnuté účelově k zajištění úkolů státní správy, které budou
případně převedeny na spolek, mohou být použity jen ke stanoveným účelům
a za stanovených podmínek.
Čl. X
Závěrečná ustanovení

1.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.

Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci,
která má podobné poslání a cíle jako spolek.

3.

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy
účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijatí členskou schůzí a
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 17.10.2017.

………………………………………
předseda
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