
STANOVY 

Spolku rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov 

 

Čl. I. Název, sídlo, charakter spolku 

1. Název:  Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov(dále jen spolek) 

2. Sídlo: Stonařov 242, 588 33, přidělené IČO 46260234 

3. Spolek je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy sdružených 

na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. 

Čl. II. Účel spolku 

1. Hlavním účelem spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se ZŠ a MŠ Stonařov, podpora a 

rozvoj vzdělávacích a výchovných aktivit ZŠ a MŠ Stonařov. 

Čl. III. Činnost spolku 

1. Prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. 

2. Pomáhá škole organizační, materiální a finanční podporou dětí a žáků ZŠ a MŠ Stonařov. 

3. Podporuje aktivity související s reprezentací školy, sportovním, kulturním a volnočasovým vyžitím dětí a 

žáků. Podporuje výchovu a vzdělávání v rámci všech aktivit ZŠ a MŠ Stonařov dle aktuálních potřeb. 

4. Předkládá škole náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřízení. 

Čl. IV. Nejvyšší orgán 

1) Nejvyšším orgánem je rada spolku, složená ze zástupců členů spolku zvolených v jednotlivých třídách 

základní školy, za každou třídu je zvolen jeden zástupce. 

2) Rada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů rady. Usnesení přijímá většinou hlasů členů 

rady přítomných v době usnášení; každý člen rady má jeden hlas. 

3) Rada je svolávána výborem nejméně 1x za rok a o každém jednání pořizuje písemný záznam, který bude 

zveřejněn na webové stránce školy. 

4) Rada především:  

a) řídí činnost spolku a určuje hlavní zaměření činnosti spolku 

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku 

c) projednává všechny otázky v působnosti spolku a schvaluje změny stanov 

d) schvaluje výsledek hospodaření spolku 

e) volí a odvolává členy výboru 

f) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

g) projednává otázky související s prací školy za účasti ředitele, popř. dalších zástupců školy, kteří byli 

na jednání rady pozváni. 

5) Každá třída základní školy si volí svého zástupce třídy, který zastupuje členy spolku příslušné třídy v radě, 

přičemž volba zástupce třídy proběhne na třídní schůzce. Zástupcem třídy se stává rodič či zákonný zástupce 

žáka, který získá ve volbě největší počet hlasů. Zástupcem třídy musí být jeden z rodičů či zákonných 

zástupců žáků z dané třídy. 

6) Funkce člena rady zaniká odstoupením, odvoláním, zvolením nového zástupce třídy nebo ukončením 

vzdělávání dítěte, jehož je zástupce třídy zákonným zástupcem, ve škole. 

a) Odstoupení člena rady se písemně oznamuje členům výboru, kteří zajistí volbu nového zástupce třídy. 

b) Odvolat člena rady může výbor na základě návrhu minimálně 5 členů spolku příslušné třídy.  

Čl. V. Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor. 

2. Výbor je tříčlenný, je odpovědný ze své činnosti radě. 

3. Členy výboru volí rada spolku na dobu neurčitou, nebo dokud nejsou radou spolku odvoláni nebo sami 

neodstoupí. 



4. Každý člen výboru jedná za spolek samostatně. 

5. Výbor především: 

a) projednává svá rozhodnutí se zástupci jednotlivých tříd školy  

b) přijímá členy dle čl.VI. odst.1 písm.b) stanov a rozhoduje o vyloučení členů 

c) navrhuje výši a splatnost členského příspěvku 

d) činí další rozhodnutí nutná k chodu spolku a zajištění účelu spolku 

e) svolává jednání rady –nejméně 1x za rok 

Čl. VI. Členství 

1. Vznik členství ve spolku: 

a) rodiče a zákonní zástupci žáka při nástupu jejich dítěte k plnění povinné školní docházky, pokud 

nevyjádří svoji vůli nestát se členem spolku, 

b) jiná fyzická či právnická osoba na základě žádosti o přijetí za člena spolku a rozhodnutí výboru. 

2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů spolku. 

3. Člen spolku má právo aktivně se podílet na činnosti spolku, zúčastnit se schůze rady, volit a být volen do 

orgánů spolku, vznášet náměty a připomínky k činnosti a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů. 

4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené radou spolku. 

5. Členský příspěvek se hradí ve výši základní částky stanovené radou násobený počtem dětí dané rodiny 

plnících povinnou školní docházku, členský příspěvek se hradí způsobem stanoveným radou spolku. 

6. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. 

7. Zánik členství ve spolku:  

a) členství pro rodiče nebo zákonné zástupce žáků zaniká ukončením povinné školní docházky jejich 

nejmladšího dítěte 

b) vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené radou spolku. 

8. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků. 

Čl. VII. Zásady hospodaření 

1. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku. 

2. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků. Jinými zdroji příjmů spolku 

mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit. 

3. Výši členského příspěvku stanoví každoročně rada.  

4. O využití finančních prostředků rozhoduje výbor v souladu s účelem tohoto spolku. 

5. Dispoziční právo k účtu spolku mají členové výboru. 

6. Evidenci příjmů a výdajů vede výborem zvolený pokladník v pokladní knize a na požádání předkládá radě ke 

kontrole, roční zúčtování předkládá radě k odsouhlasení. Zajistí případné vypořádání s finančním úřadem. 

Pokladník nemusí být členem spolku. 

7. Výsledek hospodaření spolku bude každý rok zveřejněn na webových stránkách školy. 

 

Čl. VIII. Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: zrušením spolku s likvidací, fúzí spolků nebo rozdělením spolku. 

2. O zániku spolku rozhoduje rada a výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je spolek registrován.  

3. Zaniká-li spolek likvidací, zůstatek připadne škole ZŠ a MŠ Stonařov, která jej použije k financování aktivit 

pro své žáky. 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání, která nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména 

ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje rada spolku. 

3. Stanovy budou zveřejněny na webových stránkách školy ZŠ a MŠ Stonařov. 
4. Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem spolku. 

Ve Stonařově 17. 6. 2020 


