STANOVY
Spolku rodičů při ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název spolku:
Spolek rodičů při Základní škole Jana Václava Sticha – Punta Žehušice (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Ke Křížku 190, 285 75, Žehušice.
3. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců žáků školy ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Spolek je nepolitickým svazkem, nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a správy
a jiných institucí.
Článek II.
Účel spolku
Hlavním účelem spolku je sdružovat členy spolku za účelem podpory a rozvoje činnosti Základní
školy Jana Václava Sticha – Punta Žehušice a jejích žáků a zajišťování pomoci škole v její činnosti.
Článek III.
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu stanoveného v článku II. stanov, co by společného zájmu
jeho členů.
Za tímto účelem bude spolek zejména:
a) seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a s úlohou
rodičů při jejich naplňování,
b) zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči,
c) seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů,
d) dobrovolně pomáhat škole při plnění jejího poslání,
e) podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole,
f) finančně přispívat na jízdné a účastnické poplatky na olympiádách, vědomostních a sportovních
soutěžích,
g) financovat odměny pro žáky za účast ve školních a okresních kolech olympiád a soutěží
h) financovat odměny pro žáky za mimořádné výsledky ve studiu,
i) financovat dopravné na školy v přírodě a lyžařské kurzy,
j) dobrovolnou činností či finančními prostředky se podílet na zlepšení vybavení školy, modernizaci
výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy,
k) podporovat školu dobrovolnou pomocí svých členů, či materiálními a finančními prostředky a
spolupracovat se školou při zabezpečování společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních
akcích pořádaných školou.
2. Spolupráce školy se spolkem:
a) ředitel/ka školy má právo se zúčastnit každého jednání orgánů spolku,
b) na základě souhlasu ředitele/ky školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy,

c) peněžní prostředky na podporu činnosti školy dle účelu stanov spolku, budou vypláceny
z bankovního účtu spolku nebo hotovostní platbou na základě žádosti učitelů školy nebo zástupců
vedení školy, jež musí obsahovat písemné vyjádření ředitele/ky školy.
Článek IV.
Vedlejší hospodářská činnost spolku
1. Spolek bude vyvíjet v souladu s § 217 zákona č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž
účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti spolku. Vedlejší činností spolku je pořádání a
organizování kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí přispívající ke zlepšení
vztahů mezi školou, rodiči, žáky a veřejností za účelem podpory hlavní činnosti spolku.
2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek V.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být každý plně svéprávný rodič či zákonný zástupce žáka navštěvujícího
Základní školu Jana Václava Sticha – Punta Žehušice, který splňuje podmínky vzniku členství podle
těchto stanov.
2. Členství ve spolku je dobrovolné.
3. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky (individuální či hromadné) do spolku, jejíž
součástí je písemný souhlas s obsahem stanov spolku.
4. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku je oprávněn provádět
statutární orgán spolku. Seznam členů spolku je neveřejný.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) Smrtí člena spolku.
b) Vystoupením člena spolku. Vystoupení je jednostranný písemný úkon člena spolku. Členství zaniká
dnem doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku.
c) Vyloučením člena spolku. Člen může být ze spolku vyloučen, jestliže opětovně i přes písemnou
výstrahu porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje shromáždění delegátů.
d) Nezaplacením členského příspěvku pro daný školní rok nejpozději do 15.12. daného školního roku.
e) Dnem ukončení povinné školní docházky dítěte člena spolku do Základní školy Jana Václava Sticha
– Punta Žehušice.
f) Zánikem spolku.
Článek VI.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Každý člen spolku má právo:
a) Účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, kdy každý člen má
jeden hlas.
b) Volit a být volen do orgánů spolku.
c) Předkládat připomínky, návrhy a podněty k činnosti spolku orgánům spolku.
d) Více jak jedna třetina členů spolku má právo svolat mimořádnou členskou schůzi, a to mimo
pravidelné schůze i v případě, že tak neučiní statutární orgán ve lhůtě do 30 dnů od doby, kdy
o to byl požádán.
e) Být informován o činnosti spolku a hospodaření spolku.

f) Požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, je-li v rozporu s platnými
právními předpisy nebo stanovami.
g) Aktivně se podílet na plnění účelu spolku.
2. Každý člen spolku má povinnost:
a) Dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku.
b) Svým jednáním nenarušovat činnost spolku, vyvarovat se činnosti poškozující spolek a
přispívat k dobrému jménu spolku.
c) Hradit členský příspěvek nejpozději do 15.12. daného školního roku, schválený pro
každý školní rok shromážděním delegátů. Navštěvuje-li Základní školu Jana Václava
Sticha – Punta Žehušice více dětí člena spolku, hradí se členský příspěvek pouze za
dítě, které je nejstarší.
d)

Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen.
Článek VII.
Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Členská schůze ( shromáždění delegátů)
b) Předseda
Článek VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Působnost členské
schůze plní shromáždění delegátů.
2. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou
hlasů členů přítomných, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas.
Článek IX.
Shromáždění delegátů
1. Shromáždění delegátů se skládá ze zvolených členů spolku. Volba delegátů probíhá v každé třídě
Základní školy Jana Václava Sticha - Punta Žehušice, a to vždy na první třídní schůzce po přijetí žáka
na školu ( tedy po vytvoření třídy), posléze na dalších třídních schůzkách v případě volby nového
delegáta.
2. V každé třídě jsou ze členů spolu zvoleni dva delegáti, z nichž každý má jeden hlas za třídu. Pro
jakoukoliv volbu či odvolání delegáta platí, že volba či odvolání je platné, pokud pro něho hlasuje
nadpoloviční většina členů spolku přítomná na třídní schůzce příslušné třídy. Delegátem je člen spolku
zvolen na období, po které je žák, jehož byl v době volby rodičem či zákonným zástupcem, žákem
školy.
3. Klesne-li počet delegátů za třídu pod dva, zvolí třída nejpozději na nejbližší třídní schůzce nového
delegáta či delegáty, tak, aby třídu zastupovali vždy dva delegáti.
4. Funkce delegáta zaniká:
a. oznámením na shromáždění delegátů, a to ke dni oznámení,
b. odvoláním členy spolku ve třídě, ve které byl zvolen,
c. zánikem členství ve spolku.
5. Shromáždění delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b. rozhoduje o zásadních otázkách hlavní činnosti, hospodaření a fungování spolku,
c. volí předsedu spolku a odvolává jej,
d. stanovuje výši členských příspěvků pro daný školní rok,
e. schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti spolku za předcházející školní rok,
f. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g. rozhoduje o vyloučení členů spolku,
h. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, fúzi, rozdělení.
6. Shromáždění delegátů také rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou stanovami
vyhrazeny jinému orgánu.
7. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se ho nadpoloviční většina všech delegátů.
Shromáždění delegátů rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů. V případě rovnosti hlasů, je
rozhodující hlas předsedy ( statutárního orgánu).
8. Na zasedání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a další
delegát. Zápis je předseda povinen doručit všem delegátům na elektronickou adresu, kterou uvedly
v přihlášce do spolku.
9. Zasedání shromáždění delegátů je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce zasedání členské schůze, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina všech členů spolku.
10. Informaci o konání zasedání členské schůze nebo shromáždění delegátů oznámí předseda členům
spolku písemně prostřednictvím zápisu v žákovské knížce dítěte člena spolku, a to nejméně 15 dní
přede dnem konání příslušného zasedání. Součástí informace je návrh programu zasedání. Záležitost,
která nebyla zařazena na programu zasedání, lze projednat a rozhodnout, jen se souhlasem dvou třetin
přítomných delegátů nebo členů členské schůze.
Článek IX.
Předseda
1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda jedná za spolek navenek samostatně ve všech
věcech vyplývajících z článku III. stanov a spolek svými úkony zavazuje a řídí. Předseda musí být
členem spolku.
2. První předseda je volen členskou schůzí a po zvolení delegátů je nadále volen shromážděním
delegátů. Výkon funkce předsedy zaniká jeho odvoláním členskou schůzí nebo shromážděním
delegátů nebo písemným vzdáním se funkce doručeným členské schůzi nebo shromáždění delegátů
nebo při zániku členství ve spolku. Funkční období předsedy je pětileté. Opětovná volba předsedy je
možná.
3. Předseda jedná a podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis a označení své funkce.
4. Předseda zejména:
a. svolává shromáždění delegátů a připravuje program jednání shromáždění delegátů,
b. předkládá shromáždění delegátů ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
c. řídí činnost spolku mezi jednáními shromáždění delegátů,
d. vede seznam členů spolku,
e. je povinen účastnit se zasedání shromáždění delegátů spolku a informovat je o všech jednáních,
které jménem spolku vykonal.
8. Dispoziční právo k bankovním účtům spolku má předseda spolku. V případě potřeby může toto
právo delegovat na pracovníka nebo organizaci pověřenou vedením účetnictví Spolku.

Článek XI.
Majetek a hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v
průběhu své činnosti.
2. Spolek získává prostředky zejména:
a) z členských příspěvků, sponzorských darů, poskytnutých fyzickými a právnickými osobami,
b) ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, z fondů EU,
c) z úroků a z jiných výnosů majetku společnosti,
d) z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých
hlavních cílů.
3. Majetek spolku lze použít pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolku uvedeným v jeho
stanovách.
4. Z majetku spolku se hradí i výdaje na vlastní činnost spolku.
5. Peněžní prostředky spolku budou vedeny na samostatném bankovním účtu spolku u peněžního
ústavu určeném předsedou spolku. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat
předseda spolku. Při nakládání s peněžními prostředky je vázán obecně platnými právními předpisy a
těmito stanovami.
Článek XII.
Trvání spolku
1) Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
Článek XIII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze (
shromáždění delegátů),
b) pravomocným rozhodnutím soudu dle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.
2. Členská schůze (shromáždění delegátů) spolu s rozhodnutím o zrušení spolku zvolí likvidátora
spolku, který dále postupuje dle §269 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Členská schůze ( shromáždění delegátů) zároveň rozhodne o způsobu naložení
s likvidačním zůstatkem.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Toto znění stanov spolku bylo přijato dne 4.února 2016.
V Žehušicích 4.února 2016
Za správnost

zapisující:
Kamila Vařečková
předsedkyně:
Bc. Lucie Kopecká

