
SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ VELKÉ HAMRY, Z.S. 

 

 

Stanovy spolku 

 

 

Čl.I 

NÁZEV A SÍDLO  

Název spolku je Spolek rodičů a přátel ZŠ Velké Hamry, z.s. (dále jen spolek). Spolek má své 
sídlo na adrese:  Velké Hamry 541,  PSČ 468 45. 

 

Čl II 

ÚČEL SPOLKU  

Účelem spolku je podpora činnosti Základní školy Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková 
organizace. Zejména podpora výchovně-vzdělávacího procesu žáků, podpora rozvoje vztahů 
rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, podpora a pořádání kulturních, společenských a 
osvětových akcí pro žáky základní školy.  

 

Čl.III. 

ČINNOST SPOLKU  

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. 
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) organizační pomoci při zajištění výchovné a vzdělávací činnosti školy, 

b) koordinací vzájemné komunikace mezi školou, rodiči a veřejností, 

c) pořádáním kulturních, společenských a osvětových akcí pro rodiče a žáky základní školy, 

d) materiální a finanční podporou vybraných školních a mimoškolních aktivit, 

e) zapojením dobrovolníků při školních a mimoškolních aktivitách, 

f) podporou účasti žáků vyslaných školou na soutěže a vzdělávací akce, 

g) předkládáním návrhů, námětů a připomínek k výchovné a vzdělávací činnosti školy. 



Č.IV 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

Vznik členství ve spolku: 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče žáků nebo jiné fyzické 

osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami spolku a zaplatí 

členský příspěvek. 

a) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická 
osoba určí jiného zástupce.  

b) Členství ve spolku vzniká přijetím za člena nebo zaplacením členského příspěvku. Kdo se 
uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 
stane členem spolku. O přijetí nových členů, s výjimkou zákonných zástupců žáků, 
rozhoduje výbor spolku. 

c) Členové spolku realizují činnost spolku dobrovolně a bezúplatně. 

Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení 
výboru spolku, 

b) vyloučením – členství zaniká dnem doručení rozhodnutí výboru o vyloučení 
vyloučenému členu; spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost 
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, 
přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li 
spolku zvlášť závažnou újmu;  

c) nezaplacením členského příspěvku – členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský 
příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli 
byl na tento následek ve výzvě upozorněn,  

d) smrtí fyzické osoby či zánikem právnické osoby, která je členem 

e) zánikem spolku 

Spolek vede seznam členů, ve kterém provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve 
spolku výbor spolku či jím pověřená osoba. Zápis týkající se člena obsahuje jméno a příjmení 
člena, bydliště člena, a poskytne-li člen tyto údaje, pak také telefonní číslo a e-mailovou 
adresu. Seznam je neveřejný a nebude zpřístupněn. 

 

ČL.V 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU  

Člen spolku má právo: 

a) účastnit se činnosti spolku 

b) být na členské schůzi informován o činnosti a hospodaření spolku  



c) předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku 

d) volit a být volen do orgánů spolku 

e) podílet se na praktické činnosti spolku 

Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) spolupracovat při naplňování účelu spolku, plnit usnesení členské schůze a řádně 
vykonávat svěřené úkoly a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 

d) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 
byly v rozporu se zájmy spolku, 

e) platit členský příspěvek, jehož výše činí u fyzických a právnických osob, s výjimkou 
rodičů či jiných zákonných zástupců žáků základní školy, 1,- Kč ročně. Výši členského 
příspěvku pro rodiče a zákonné zástupce žáků základní školy stanovuje členská schůze. 

 

Č.VI 

ORGÁNY SPOLKU  

Orgány spolku jsou: 

1. členská schůze 

2. výbor 

3. organizační komise 

1. ČLENSKÁ SCHŮZE 

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

b) Do působnosti členské schůze náleží zejména určit hlavní zaměření činnosti spolku, 
rozhodovat o změně stanov, stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku pro rodiče 
a zákonné zástupce žáků, schválit rozpočet na nadcházející období, schválit výsledek 
hospodaření spolku, volit další orgány spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich 
členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně. 

c) Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát do roka. Výbor spolku 
svolá zasedání členské schůze dále z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního 
orgánu spolku.  

d) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 15 dní před jejím 
konáním. Místo, čas a pořad zasedání schůze oznámí výbor spolku pozvánkou vyvěšenou na 
informační nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Rodiče žáků budou 
zpravidla vyrozuměni o termínu konání členské schůze také prostřednictvím třídních učitelů 
ve lhůtě nejméně jeden týden před jejím konáním. 



e) Zasedání členské schůze se může konat formou dílčích členských schůzí konaných ve 
shodném termínu. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a 
odevzdané hlasy sčítají. 

f) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas.  

g) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet a poté zajistí volbu 
předsedy zasedání. 

h) Výbor spolku vyhotoví zápis ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být 
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké 
případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 
vyhotoven. 

i) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor spolku svolat 
novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na 
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské 
schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, 
na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může 
členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. 
Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.  

2. VÝBOR 

a) Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.  

b) Výbor řídí činnost spolku, svolává zasedání členské schůze, hospodaří s majetkem spolku 
podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje zprávu o hospodaření a činnosti spolku a rozhoduje 
o všech ostatních záležitostech nespadajících do působnosti členské schůze, pokud tyto 
nesvěřil do působnosti organizační komise. 

c) Výbor má tři členy, jejichž funkční období je pět let. Členy výboru volí a odvolává členská 
schůze. 

d) Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je svoláván předsedou výboru. 

e) Na svém prvním zasedání zvolí výbor ze svých členů: 

i) Předsedu. Předseda je nejvyšším představitelem výboru a řídí jeho činnost. 

ii) Místopředsedu. Místopředseda řídí činnost výboru v době nepřítomnosti předsedy, 
zajišťuje svolání zasedání členské schůze vyhotovení zápisu ze zasedání členské 
schůze, reprezentuje spolek a zajišťuje komunikaci mezi spolkem a zaměstnanci 
školy  

iii) Pokladníka. 

f) Jménem výboru jedná samostatně předseda výboru nebo jím pověřený člen. V době 
nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda výboru.  

3. ORGANIZAČNÍ  KOMISE 

a) Organizační komise je výkonným orgánem spolku.  



b) Organizační komise organizuje činnost spolku, tj. mimo jiné zajišťuje realizaci jednotlivých 
kulturních, společenských a osvětových akcí . 

c) Počet členů organizační komise je zpravidla roven počtu tříd v daném školním roce 
navýšený o zástupce z řad pedagogů školy. Funkční období je jeden rok. Členy organizační 
komise volí a odvolává a členská schůze.  

d) Organizační komise se schází nejméně dvakrát ročně a je svolávána předsedou výboru či 
pověřeným členem výboru. 

e) Organizační komise může ze svých členů jmenovat za účelem kontroly hospodaření při 
jednotlivých kulturních společenských a osvětových akcích revizora, oprávněného 
k nahlížení do dokladů spolku a požadování vysvětlení k jednotlivým záležitostem od členů 
orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně 
organizační komisi a výbor. 

f) Výbor a organizační komise jsou volenými kolektivními orgány. Kolektivní orgány rozhodují 
o záležitostech spolku ve sboru. Jsou schopny usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti 
většiny členů a rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů. Pro zasedání a rozhodování 
kolektivních orgánů spolku se použijí přiměřeně ustanovení o členské schůzi. Člen voleného 
orgánu vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý 
případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Členové volených 
orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do 
nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.  

 

ČL. VII 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

a) Zdrojem majetku spolku jsou zejména příspěvky členů, výnosy z pořádaných akcí, dary a 
odkazy, granty, dotace organizací, obce, státu atd. 

b) Výdaje spolku jsou tvořeny mimo jiné výdaji na zajištění kulturních, společenských a 
osvětových akcí pořádaných pro žáky školy a jejich rodiče např.: 

a. příspěvky na divadlo, exkurze, lyžařský výcvik a pod,  

b. příspěvky na cestovné na soutěže a výukové programy, 

c. příspěvky na dary a ceny pro žáky při pořádání školních akcí, 

d. na pořádání rodičovských setkání a osvětových akcí pro žáky a rodiče, 

e. na pořádání komunitních akcí pro žáky, rodiče a přátelé školy, např. jarmarky, 
projektové dny s účastí veřejnosti apod.  

c) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

d) Za hospodaření a nakládání s majetkem spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně 
vyhotovuje zprávu o výsledku hospodaření a činnosti spolku za uplynulé období. 

 



Čl. VIII 

ZÁNIK SPOLKU  

 

Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze spolku o zrušení spolku s likvidací nebo 
rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací.  

Fúze spolků a rozdělení spolku jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

Ve Velkých Hamrech  

 

.....................................                                 .....................................                                    ..................................... 

 

 


