Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole
Třebíč, Kpt. Jaroše 836
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Třebíč, Kpt. Jaroše 836.
2. Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Třebíč, Kpt. Jaroše 836 (dále jen
„spolek“) je veřejně prospěšnou, dobrovolnou, nepolitickou, nezávislou korporací
fyzických a právnických osob, které se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o činnost
Základní školy Třebíč, Kpt. Jaroše 836, příspěvkové organizace (dále jen „škola“).
3. Sídlem spolku je Třebíč.
4. Účelem spolku je rozvoj spolupráce mezi rodiči žáků školy a školou, získávání
a poskytování finanční i nemateriální podpory škole při zabezpečení výchovy
a vzdělávání žáků školy.
Článek II.
Hlavní činnost spolku
1. Hlavní činnosti spolku jsou:
a) rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli
školy;
b) podpora a pomoc škole při plnění jejího poslání;
c) spolupůsobení při vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se
psychosociálního klimatu v rodinách žáků školy a ve škole;
d) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky na plnění poslání školy a zlepšování školního prostředí.
Právní postavení členů spolku
Článek III.
Vznik a zánik členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se Stanovami
Spolku, doručila spolku podepsanou přihlášku za člena spolku a která řádně a včas
uhradila členský příspěvek. Členem spolku může být i právnická osoba, která souhlasí se
Stanovami spolku, doručila spolku podepsanou přihlášku za člena spolku a která řádně
a včas uhradila členský příspěvek. Členský příspěvek je nevratný.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada
spolku na základě podané přihlášky.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením spolku,
b) vystoupením člena (zákonného zástupce žáka, příp. opatrovníka) při ukončení
studia žáka na škole,
c) úmrtím člena fyzické osoby, u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem,

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že člen závažně
poruší povinnosti vyplývající z členství,
e) zánikem spolku,
f) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4. Člena spolku lze vyloučit rozhodnutím rady spolku v případě, že člen nezaplatil
stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě
k zaplacení členského příspěvku.
5. Člena spolku lze vyloučit rozhodnutím rady spolku v případě, že člen závažně poruší
povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné
výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobiloli spolku zvlášť závažnou újmu.
6. O vyloučení člena rozhoduje rada spolku většinou všech přítomných členů. Členství
zaniká dnem rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Rozhodnutí musí být členu
zasláno na poslední známou adresu.
7. Při zániku členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků či jiných darů.
8. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, ledaže členská schůze
rozhodla jinak.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do orgánů spolku a tímto se podílet na činnosti spolku,
c) být informován o činnosti a hospodaření spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a) platit členský příspěvek ve výši a způsobem určeným stanovami nebo členskou
schůzí, minimálně však 50 Kč ročně,
b) svým jednáním a chováním přispívat k naplňování účelu spolku,
c) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, plnit usnesení orgánů spolku,
d) chránit a zvelebovat majetek spolku,
e) hájit zájmy spolku a usilovat o dobré jméno spolku,
f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
Článek V.
Seznam členů spolku
1. Spolek vede seznam členů. Seznam je neveřejný a je zpřístupněn pouze členům spolku na
základě písemné žádosti.
2. V seznamu členů se u každého člena fyzické osoby zapisují nejméně tyto údaje: jméno
a příjmení, trvalé bydliště, příp. jiná adresa pro zasílání korespondence, datum narození,
telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno žáka školy, jehož je osoba zákonným zástupcem

nebo opatrovníkem, datum vzniku a zániku členství, jméno osoby, která může člena
zastoupit na jednání členské schůze.
3. V seznamu členů se u každého člena právnické osoby zapisují nejméně tyto údaje: název,
sídlo, identifikační číslo, zápis ve veřejném rejstříku nebo v jiné evidenci, jméno osoby
zastupující člena ve spolku, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno žáka školy, jehož je
osoba opatrovníkem, datum vzniku a zániku členství a jméno osoby, která může člena
spolku zastoupit na zasedání členské schůze.
4. Člen spolku je povinen bezodkladně oznamovat spolku každou změnu údajů zapsaných
o něm v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat náhrady
jakékoliv újmy, která mu v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů vznikla.
5. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí rada spolku. Rada spolku provede zápis
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Rada spolku provede
výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
6. Rada spolku je povinna vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi,
který o výpis písemně požádá.
Článek VI.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku,
b) Rada Spolku.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členové spolku vykonávají své právo
podílet se na činnosti spolku na členské schůzi nebo mimo ni.
3. Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda rady spolku zastupuje spolek
navenek. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda spolku, příp. jiný člen
určený předsedou rady spolku.
Článek VII.
Členská schůze
1. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) určuje výši členských příspěvků,
c) volí a odvolává členy rady spolku,
d) volí a odvolává členy pomocných orgánů spolku,
e) schvaluje rozpočet,
f) rozhoduje o nabytí a zcizení nemovitých věcí,
g) schvaluje zprávu o činnosti a výsledku hospodaření spolku za předcházející rok,
h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a jmenuje likvidátora,
j) rozhoduje o přeměně spolku,

k) rozhoduje o věcech, které si vyhradí k rozhodování mimo pravomoci, které patří
do pravomoci jiného orgánu spolku dle čl. III odst. 2 a čl. VIII. odst. 1 písm. a) až
e) těchto stanov.
2. Hlasovací právo všech členů je rovné. Při rozhodování orgánů spolku, včetně voleb, má
každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých finančních a materiálních
prostředků na činnost spolku.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 30 % všech členů spolku
a předseda nebo místopředseda rady spolku. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční
většiny přítomných členů spolku. K přijetí rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je
třeba nadpoloviční většiny všech členů spolku.
4. Členská schůze je svolávána radou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně
počátkem každého školního roku nejpozději do 30. listopadu. Členská schůze se svolává
takto:
a) zprávou zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu člena spolku uvedenou
v seznamu členů spolku,
b) oznámením na informační desce spolku,
vždy nejméně 7 dnů přede dnem konání členské schůze.
5. Součástí pozvánky musí být návrh programu členské schůze.
6. Členskou schůzi řídí vždy jeden člen rady spolku.
7. Ze zasedání schůze se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví rada spolku a podepisuje je
předsedající.
8. Předseda rady spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů
spolku. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku
sám. Zasedání členské schůze se svolává nejpozději sedm dní před jeho konáním, a to
oznámením na informační desce spolku a zprávou zaslanou elektronicky na e-mailovou
adresu člena spolku uvedenou v seznamu členů spolku. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a návrh programu zasedání členské schůze.
9. Není–li členská schůze usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal, svolat náhradní
zasedání členské schůze. Náhradní schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů spolku. Na náhradním zasedání spolku, lze projednat pouze ty věci,
které byly uvedeny v programu jednání členské schůze, která nebyla usnášeníschopná.
Článek VIII.
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku a:
a) řídí činnost spolku,
b) navrhuje plán činnosti spolku,
c) vede seznam členů spolku a informuje členy spolku o činnosti spolku,
d) projednává stížnosti členů,
e) zabezpečuje plnění zákonných povinností,
f) rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské
schůze, vyhrazeny jinému orgánu.

2. Rada spolku má pět členů. Členy rady spolku jsou předseda rady spolku, místopředseda
rady spolku, tajemník a další členové, kteří jsou voleni členskou schůzí.
3. Rada spolku volí a odvolává ze svých členů jednoho předsedu rady spolku, který stojí
v čele rady spolku, a jednoho místopředsedu rady spolku.
4. Zasedání rady spolku může svolat kterýkoliv člen rady spolku.
5. Rada spolku je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové rady spolku, rada
spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. Z jednání rady spolku se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové rady
spolku. Pokud odepře některý z členů rady spolku podepsat zápis, uvede se to do zápisu
s uvedením důvodu odepření.
7. Rada spolku může rozhodovat mimo zasedání. Hlasování se v tomto případě se děje
libovolným způsobem, který umožňuje zpětně prokázat jeho obsah. Pro přijetí rozhodnutí
se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady spolku. Rozhodnutí přijatá
tímto způsobem se zaznamenávají do zápisu z následujícího řádného zasedání rady
spolku.
8. Při rozhodování mimo zasedání návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí
a jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku; podklady potřebné pro
jeho přijetí. Nedoručí-li člen rady spolku ve stanovené lhůtě spolku souhlas s návrhem
usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
9. Klesne-li počet členů rady spolku pod tři, svolá předseda rady spolku členskou schůzi
k doplňujícím volbám do třiceti dnů ode dne, kdy se o důvodu voleb dozvěděl.
10. Rada spolku se schází podle potřeby, nejméně 1 x ročně.
11. Rada spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi.
12. Funkční období člena rady spolku je pět roků.
Článek IX.
Hospodaření spolku
1. Zdroje příjmů spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary,
c) příjmy z veřejných rozpočtů,
d) příjmy z veřejných sbírek,
e) úroky a jiné výnosy z majetku spolku.
2. Majetek spolku slouží k rozvoji jeho činnosti a naplnění cílů a účelu spolku.
3. Spolek hospodaří za podmínek stanovených právními předpisy podle vlastního rozpočtu.
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek XI.
Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje:

a) rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací,
b) splynutím s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
c) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při rozpuštění spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí členské schůze jiné osobě
nebo jiným osobám s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který nová osoba nemůže
přímo využít, se zpeněží a převede se na tuto osobu spolu s peněžními prostředky spolku.
Při sloučení spolku s jinou právnickou osobou se majetek spolku převede na přejímající
právní subjekt.
3. Vypořádání majetkových poměrů podle předcházejících odstavců zajišťuje rada spolku
na základě rozhodnutí členské schůze, není-li povolán likvidátor. Musí tak učinit
nejpozději do dvanácti měsíců od rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku.
Článek XIII.
Přechodná ustanovení
1. Členové výboru Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Kpt. Jaroše se stávají
schválením těchto stanov členy rady spolku. Jejich funkční období skončí dne 30. 11.
2019.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených
členskou schůzí.
2. Činnost spolku se řídí zákonem č. 89/20012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění
pozdějších předpisů, není-li stanovami stanoveno jinak.
3. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí dne ……….. 2016 v Třebíči
a nahrazují tímto dosavadní stanovy.

Za správnost:

