
STANOVY SPOLKU 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, z.s.  

Čl. 1 

Název a sídlo 

1. Název spolku : Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, zapsaný spolek ( dále jen „spolek“ )  

Sídlo spolku : Skuhrov nad Bělou č.p. 84,517 03 Skuhrov nad Bělou   

Čl. 2 

Charakter spolku 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který vyvíjí svou činnost  v souladu s těmito stanovami a s obecně 

závaznými předpisy.  

Spolek má právní formu spolku a je korporací založenou podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále 

jen „ občanský zákoník“ ). 

Čl. 3 

Poslání spolku 

Posláním a hlavní činností spolku je zejména: 

1. Seznamovat vedení  školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, zákonných zástupců a podílet se na jejich 

vyřizování. 

2. Spolupracovat se ZŠ Skuhrov nad Bělou, či jinými subjekty na pořádání kulturních, sportovních akcí a akcích typu 

sezónních trhů, burz či sběru papíru a jiných surovin a získané prostředky použít ve prospěch spolku. 

3. Přispívat v rámci svých možností škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 

k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí, i k zajištění bezpečného prostředí v prostorách  školy a 

jejího bezprostředního okolí. 

4. Podporovat vzájemnou komunikaci mezi rodiči, zákonnými zástupci, učiteli, ředitelstvím školy, zřizovatelem školy 

a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a na úroveň 

prezentace ZŠ Skuhrov nad Bělou. 

5. Spolupracovat dle zákona s ostatními organizacemi s obdobnými cíli a jinými spolky. 

 

 

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost. 

 

 

Čl. 4 

Zásady členství ve spolku 

Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s posláním a hlavní činností 

spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku. 

O přijetí za člena spolku rozhoduje rada rodičů na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství. 

 Členství vzniká dnem, kdy rada rodičů rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku. 

  

 



Členství zaniká:   

1. Dnem doručení písemného oznámení člena o dobrovolném vystoupení ze spolku  k „rukám radě rodičů“ na 

adresu jeho sídla spolku.  

2. Vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen 

ani na základě výzvy k úhradě s dostatečně stanovenou lhůtou k úhradě za současného upozornění na 

možnost vyloučení; výzva se doručuje na emailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů, a neuvede-li 

člen emailovou adresu, pak na adresu doručovací. 

3. Zánikem spolku bez právního nástupce 

4. Úmrtím člena spolku 

5. Vyloučením člena spolku z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 

předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností. 

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje rada rodičů. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá 

vyloučenému členovi.  

Člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. 

Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě radě rodičů, který je povinen návrh 

předložit členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší 

v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 

V případě zániku členství v průběhu kalendářního roku, se již uhrazený členský poplatek za daný kalendářní rok nevrací. 

 

Spolek vede seznam členů v podobě evidence, která je neveřejná. Ta obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a kontaktní 

údaje člena. Údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich rada rodičů prokazatelně dozví.  

Zápisy v evidenci provádí k tomu zmocněný člen spolku.    

Čl. 5 

Práva a povinnosti  členů 

1. Člen spolku má právo:  

1. Účastnit se veškeré činnosti spolku, být pravidelně informován o dění ve spolku. 
2. Po dovršení 18 let se účastnit jednání členské schůze a hlasovat o jejich rozhodnutích, a to podle principu 

ustanovení členské schůze. 

3. Po dovršení 18 let volit a být volen do všech orgánů spolku. 

4. Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, nahlížet do dokumentace a být informován o stavu jeho 
hospodaření. 

5. Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku a žádat o jejich vyjádření. 

6. Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena. 

7. Ukončit kdykoliv své členství. 

2. Člen spolku má povinnost: 

1. Dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní předpisy spolku. 

2. Hradit řádně a včas schválený členský příspěvek, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností ve 

spolku, pokud o nich příslušný orgán spolku rozhodl vnitřním předpisem. 

3. V případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. 

4. Nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku a reprezentovat jej na akcích pořádaných jinými spolky 

5. Podílet se dle svých možností na naplňování poslání a hlavní činností spolku. 

6. Zachovávat při spolkové činnosti vůči ostatním členům i vůči orgánům spolku zdvořilost a jednat s nimi 

s náležitou úctou. 

Čl. 6 



Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Členská schůze –jako  orgán nejvyšší 
2. Rada rodičů – jako kolektivní orgán výkonný 
3. Předseda – jako  orgán statutární 

 

Čl. 7 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Účastnit se  

členské schůze a hlasovat v ní jsou oprávněni členové  starší 18ti let. 

 Do působnosti členské schůze náleží: 

a) Rozhodovat o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku 
b) Volit a odvolávat členy Rady rodičů 
c) Rozhodovat o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení 
d) Stanovovat výši a splatnost členských příspěvků 
e) Rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze při rozdělení 
f) Schvalovat zprávy o činnosti, výsledku hospodaření a rozpočtu spolku 
g) Určovat hlavní směry poslání spolku 
h) Rozhodovat o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí  rada rodičů 
i) Schvalovat jednací řád schůze, volební řád, případně další vnitřní předpisy 
j) Rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem spolku  

2. Členská schůze je svolávaná členy Rady rodičů podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Pozvánka vždy musí 
obsahovat alespoň místo a čas konání a program jednání členské schůze. Členská schůze se svolává písemnou či 
elektronickou pozvánkou zaslanou delegátům. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním členské schůze. 

3. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Nesejde-li se 

uvedený počet pozvaných delegátů  ani 30 minut po ohlášeném začátku jednání členské schůze je zasedání členské 
schůze ukončeno a rada rodičů může postupem podle § 257 občanského zákoníku svolat náhradní jednání členské 
schůze. Hlasovací právo všech delegátů členské schůze je rovné.  

5. O změně stanov a zrušení spolku rozhoduje členská schůze 2/3 většinou přítomných členů, v ostatních věcech 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.   

6. Jednání členské schůze řídí předseda spolku, nebo jím pověřená osoba. Z jednání členské schůze musí být vyhotoven 
zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl 
zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

7. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád. 

 

Čl. 8 

Rada rodičů 
 

1. Rada rodičů je složená z  volených zástupců rodičů z řad členů zastupujících jednotlivé třídy a z řad členů přátel 

školy. Každá třída může být zastoupena jedním členem. Rada rodičů řídí činnost spolku, projednává všechny 

otázky v působnosti spolku a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy i jiným organizacím. 

Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáním členské schůze.  



2. Rada rodičů je  výkonným a kolektivním orgánem spolku. Počet členů rady rodičů je   nejméně 11 (jedenáct),  musí 

být vždy lichý  a jejich práva jsou stejná. Rada rodičů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 

3.  Rada rodičů se schází dle potřeby, nejméně však třikrát za kalendářní rok. Rada rodičů je usnášení schopná pouze 

za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Hlasy všech členů Rady rodičů mají stejnou váhu. Na schůzi Rady rodičů 

mohou být zváni dle potřeby ostatní členové spolku, či hosté.  Z každé schůze je pořízen zápis. 

4. Ze své činnosti je  rada rodičů odpovědná členské schůzi. 

5. Funkční období členů Rady rodičů je 1 rok. Opětovné zvolení stejného člena je možné. 
6. Radu rodičů svolává k zasedání předseda spolku, nebo v případě, kdy tak nečiní nebo nemůže činit, jiný člen rady 

rodičů, a to podle potřeby. Rada rodičů je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
K platnosti usnesení rady rodičů je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě nerozhodného 
výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Připouští se hlasování rady rodičů per rollam. 

7. Do působnosti rady rodičů náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do 
výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku. 

8. Rada rodičů je oprávněna kooptovat do následující či mimořádné členské schůze spolku nového člena jako  
náhradu za člena, který z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost v radě rodičů. Rozhodnutí vyžaduje nadpoloviční 
souhlas většiny zbylých členů rady rodičů.  
 

9. Radě rodičů přísluší zejména: 
a) zabezpečovat plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímat příslušná rozhodnutí a opatření k jejich 

realizaci 

b) organizovat a řídit činnost spolku 

c) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské 

schůze nebo rady rodičů 

 d) připravovat podklady pro jednání a rozhodování členské schůze 

 e) svolávat členskou schůzi 

 f) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov 

 g)  zajišťovat operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty  

h)  zajišťovat chod spolku mezi jednotlivými zasedáními členské schůze  

                  i)  předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření 

 

           Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve rada rodičů na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy. 

Čl. 9 

Předseda 

1. Předseda je  statutárním  orgánem spolku. Předseda jedná na venek jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím 
členské schůze a na základě rozhodnutí rady rodičů. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu 
s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.   
3. Funkční období předsedy je jeden rok. 

 

 

 

 



Čl. 10 
Majetek a hospodaření 

 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým  majetkem. 
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě movitého, i o 

jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje rada rodičů. O veškerých dispozicích ( 
nabývání, pozbývání, pronájem apod. ) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze. 

3. Zdroji majetku spolku jsou: 
a) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

                  b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

                  c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 

                  d) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti  

                    s aktivitami spolku  

               e)  členské příspěvky             

4. Bližší  zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže 
vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 

5. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. 
Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně 
prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a 
statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu ( dotace, 
grant, apod. ), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu 
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

 

Ve Skuhrově nad Bělou  26.1.2016 


