
STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ ŽIDLOCHOVICE 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Název spolku: Spolek rodičů při ZŠ Židlochovice 

Sídlo spolku: Tyršova 611, 667 01 Židlochovice 

 

Článek II. 

Právní postavení členů Spolku rodičů při ZŠ Židlochovice 

 

1. Spolek rodičů při ZŠ Židlochovice (dále jen „Spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek 

jeho členů, kteří jej založili k naplňování společných zájmů.  

2. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Článek III. 

Cíl a činnosti spolku 

 

1. Cílem Spolku je zejména: 

a. podpora základního školství prostřednictvím respektování práv, potřeb a zájmů dětí 

navštěvujících základní školu (dále jen „ZŠ“) 

b. rozvoj všestranné spolupráce a posílení komunikace mezi rodiči a zástupci ZŠ  

c. podpora a spolupráce při tvorbě Školního vzdělávacího programu ZŠ 

d. pomoc při organizaci a plánování akcí ZŠ 

e. materiální a finanční zajištění akcí ZŠ 

f. zlepšení vybavení ZŠ, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí 

školy  

g. rozvoj občanské společnosti. 

2. Činnosti Spolku jsou zejména: 

a. zprostředkování toku informací mezi rodiči a zástupci ZŠ 

b. aktivní zapojení členů spolku do přípravy a organizací akcí ZŠ 

c. pořádání akcí, které přispívají ke zlepšení vztahů mezi ZŠ, rodiči, veřejností a dětmi 

navštěvující ZŠ. 

3. Na základě povolení zástupce vedení ZŠ k tomu oprávněného může Spolek využívat ke své 

činnosti prostory ZŠ.  

 

Článek IV. 

Členství 

 

1. Vznik členství 

a. členem Spolku se mohou stát jak fyzické osoby starší 18 let, tak i právnické osoby, 

které souhlasí s cílem a stanovami spolku a které chtějí podpořit naplňování účelu 

spolku 

b. je na základě písemné přihlášky, za kterou se považuje podpis v prezenční listině 

z členské schůze 



c.  členství fyzické osoby starší 18 let, která je zákonným zástupcem dítěte, vzniká 

automaticky přijetím dítěte do ZŠ.  

2. Zánik členství 

a. vystoupením člena písemným oznámením 

b. ukončením docházky dítěte do ZŠ v případě, kdy člen je zákonným zástupcem dítěte 

c. úmrtím člena 

d. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 

e. zánikem Spolku 

f. u právnické osoby jejím zrušením, či zrušením členství 

g. neuhrazením členského příspěvku, pokud je vybírán. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Členové mají právo zejména: 

a. podílet se na činnosti Spolku, předkládat návrhy k projednání, podněty a připomínky 

k činnosti Spolku a k dění ve škole a osobně se účastnit projednávání svých návrhů v 

orgánech Spolku 

b. být řádně a včas informováni o činnosti Spolku 

c. být voleni do orgánů Spolku. 

2. Členové mají povinnosti zejména: 

a. dodržovat stanovy Spolku 

b. podílet se na činnosti Spolku v rámci svých možností 

c. platit členský příspěvek, jehož výši a způsob placení schvaluje členská schůze pro 

každý školní rok 

d. účastnit se jedenkrát ročně členské schůze. 

 

Článek VI. 

Orgány spolku 

 

Orgány Spolku jsou: nejvyšší orgán a statutární orgán. 

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. 

2. Statutárním orgánem Spolku je výbor Spolku (dále jen „výbor“), jehož jménem jedná 

předseda. Počet členů výboru odpovídá počtu třídních důvěrníků pro daný školní rok, 

přičemž minimální počet členů výboru je stanoven na 5.  

 

Článek VII. 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.  

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku starší 18 let. V případě členství právnické osoby, 

je tato právnická osoba zastoupena jednatelem nebo jím určeným zástupcem. 

3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Mimořádné 

jednání členské schůze svolává na základě vlastního rozhodnutí, na žádost ředitele školy nebo 

na žádost rodičů. Termín a program členské schůze se oznámí členům spolku nejméně 10 dnů 

přede dnem jejího konání.  

4. Členská schůze zejména: 



a. rozhoduje o změnách stanov Spolku na základě návrhu předloženého výborem  

b. schvaluje a odvolává členy výboru Spolku 

c. rozhoduje o zrušení Spolku na základě návrhu výboru  

d. schvaluje program činnosti Spolku 

e. schvaluje vnitřní řád využívání prostředků Spolku 

f. schvaluje výši a způsob placení členského příspěvku 

g. schvaluje hospodaření Spolku 

h. schvaluje rozpočet Spolku  

i. schvaluje výdaje Spolku přesahující částku 5.000,00 Kč  

j. rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna většina všech členů spolku a alespoň tři 

členové výboru. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý 

člen má jeden hlas.  

6. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde 

usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor. 

 

 

Článek VIII. 

Výbor Spolku 

 

1. Výbor má řídící funkci Spolku v běžných záležitostech. Výbor se skládá z třídních důvěrníků. 

Pro rozhodování je třeba většiny všech členů a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy.  

2. Výbor schvaluje členská schůze. 

3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze.  

4. Výbor je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

5. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře Spolku nadpoloviční 

většinou všech členů výboru. 

6. Výbor  

a. navrhuje členské příspěvky a jejich výši  

b. navrhuje plán činnosti Spolku  

c. koordinuje a zajišťuje činnost Spolku 

d. vede seznam členů Spolku a informuje členy Spolku o záležitostech Spolku 

e. svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí 

f. zajišťuje řádné hospodaření Spolku s poskytnutými dary a příspěvky. 

 

Článek IX. 

Předseda a místopředseda výboru 

 

1. Předseda výboru (dále jen „předseda“) jedná jménem Spolku navenek. 

2. Předseda je volen členy výboru Spolku nadpoloviční většinou všech členů výboru.  

3. Předseda řídí činnost výboru. 

4. Funkce předsedy je čestná a bezplatná. Předseda zodpovídá za řádné vedení účetnictví 

Spolku. 

5. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Místopředseda jedná také 

tehdy, je-li k tomu zplnomocněn předsedou.  

 

 



Článek X. 

Hospodaření Spolku 

 

1. Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, mimořádné zisky z akcí pořádané 

Spolkem a sponzorské dary. 

2. Prostředky Spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů Spolku. Hospodaření musí být 

v souladu s právními předpisy. Majetek Spolku je v jeho vlastnictví.  

3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě 

provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za 

správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda výboru. 

4. Za účelem řádného vedení účetnictví volí výbor Spolku hospodáře nadpoloviční většinou 

přítomných členů výboru. 

5. Všechny zdroje příjmů musí být použity pro účely naplňování cílů Spolku. 

6. Výbor volí ze svého středu tříčlennou revizní komisi, která min.1x ročně kontroluje účetnictví 

Spolku. 

 

Článek XI. 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem (na základě 

rozhodnutí členské schůze), pravomocným rozhodnutím o jeho zrušení nebo rozpuštění.  

2. Při rozpuštění Spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí členské schůze jiné 

organizaci či organizacím s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který nová organizace 

nemůže využít přímo, se zpeněží a převede se na tuto organizaci spolu s peněžními 

prostředky Spolku. Při sloučení Spolku s jinou právnickou osobou se majetek Spolku převede 

na přejímající právní subjekt. 

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje výbor na základě 

rozhodnutí členské schůze. Musí tak učinit nejpozději do dvanácti měsíců od rozhodnutí 

členské schůze o zániku Spolku.  

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

 

 

Tyto stanovy byly sepsány 1.12. 2016 a schváleny nejvyšším orgánem Spolku dne 14. 12. 2016.   

 

 

Přípravný výbor:  

 

Ivana Flajšingerová, Irena Adler Pavelková, Renata Heinrichová, Michaela Hlaváčková 

 


