Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Stanovy spolku

Čl. I.
Název a sídlo
Název spolku je „Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově“ (dále jen „spolek“).
Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově má své sídlo v Praze, na adrese V Ladech 6, Praha 4 - Šeberov,
149 00.

Čl. II.
Účel spolku
Spolek je dobrovolným sdružením rodičů žáků a zákonných zástupců žáků Základní školy
v Šeberově, na adrese V Ladech 6, Praha 4 – Šeberov (dále jen „Základní škola v Šeberově“).
Účelem spolku je zastupování společných zájmů žáků Základní školy v Šeberově a jejich
rodičů, zákonných zástupců, které povedou ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání dětí.

Čl. III.
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. těchto stanov, co by společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) podpory kvalitního vzdělání žáků v Základní škole v Šeberově a podpora zdravého a
bezpečného prostředí,
b) přípravy a organizace volnočasových a dalších vybraných aktivit pro žáky v Základní
škole v Šeberově,
c) přispíváním Základní škole v Šeberově dobrovolnou pomocí svých členů k zajištění
činnosti školy, podpory žáků a zlepšování školního prostředí, zejména podporuje
sportovní a kulturní vyžití žáků v Základní škole v Šeberově,
d) předkládáním podnětů a doporučení k výchovně vzdělávacím pracím,
e) shromažďování názorů rodičů a zákonných zástupců a informování pedagogického
vedení Základní školy v Šeberově.

Čl. IV.
Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát osoby, které projeví
vůli a jsou rodiče či zákonný zástupci dítěte zapsaného ke školní docházce v Základní škole
v Šeberově, ul. V Ladech 6, Praha 4 – Šeberov, 149 00.
Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku a doručením členské přihlášky
spolku. Členství zaniklé pro nezaplacení členských příspěvků se opět obnoví jejich zaplacením.
Člen ve spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, každý
člen má jeden hlas a může jednat osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce,
b) podávat návrhy k jednání na členské schůzi nebo návrhy na svolání členské schůze,
c) volit a být volen do výboru spolku, do funkce delegáta třídy,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku,
f) pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení,
g) ucházet se o pomoc spolku při ochraně oprávněných zájmů svého dítěte.

Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody, nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce,
d) řádně a včas platit členské příspěvky.

Členství ve spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

doručením písemného oznámení výboru spolku o vystoupení člena ze spolku,
úmrtím člena,
ukončením školní docházky dítěte v Základní škole v Šeberově,
zánikem spolku,
vyloučením pro porušení stanov spolku

Čl. V.

Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze
b) výbor spolku.

Čl. VI.
Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů ve smyslu ustanovení § 256 NOZ.
Členové spolku jsou organizováni do jednotlivých tříd školy. Členové spolku organizováni do
jednotlivých tříd školy volí ze svého středu jednoho delegáta, který bude zastupovat jejich
zájmy a hlasovat na členské schůzi spolku, a to prostou většinou hlasů přítomných členů.
Delegát se volí vždy na začátku školního roku v jednotlivých třídách školy v rámci třídních
schůzek. Pokud členové spolku v příslušných třídách své delegáty neodvolají, platí, že tito
delegáti zůstávají ve své funkci po celou dobu svého členství. Dle zákonného ustanovení každý
delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro
volbu delegátů rozumnou odchylku. S ohledem na různý počet členů v jednotlivých třídách není
fakticky možné, aby každý z delegátů byl volen stejným počtem hlasů. Tyto stanovy považují
rozdílný počet členů v jednotlivých třídách za rozumnou odchylku, která vyhovuje smyslu
tohoto institutu. Počet delegátů odpovídá počtu jednotlivých tříd ve škole.
Členská schůze, resp. shromáždění delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se
spolku, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
volí členy výboru a odvolává je,
schvaluje koncepci činností spolku za účelem dosažení cílů spolku,
rozhoduje o zásadních otázkách činností, hospodaření a fungování spolku,
stanoví výši členských příspěvků,
schvaluje zprávu o hospodaření spolku předloženou výborem,
rozhoduje o nakládání s nemovitým a movitým majetkem v hodnotě nad 10.000,- Kč,
rozhoduje o vyloučení členů v případě neplacení členských příspěvků,
rozhoduje o zániku spolku.

Členská schůze rovněž rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
Zasedání členské schůze, resp. shromáždění delegátů spolku je svoláváno výborem spolku
podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Termín a program členské schůze oznámí výbor
spolku nejméně 15 dnů předem zveřejněním na webových stránkách školy a na nástěnce ve
vstupu do Základní školy v Šeberově. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou

schůzi, pokud ho o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku nebo alespoň jedna
třetina delegátů.
Členská schůze nebo shromáždění delegátů, je usnášeníschopné, účastní-li se jejího zasedání
jedna třetina všech členů nebo delegátů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
nebo delegátů. Každý člen nebo delegát má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů nebo
delegátů jsou si rovny.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze, jejíž součástí je podepsaná listina
přítomných, pořizuje členskou schůzí pověřený člen zápis.

Čl. VII.
Výbor spolku
Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Členové výboru jsou oprávněni vystupovat
jménem spolku samostatně.
Výbor spolku je tříčlenný a skládá se z předsedy a dvou členů spolku. Výbor spolku je volen
členskou schůzí, resp. shromážděním delegátů.
Výbor spolku je povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zvolit ze svého středu předsedu spolku,
vykonávat usnesení členské schůze,
svolávat zasedání členské schůze,
vést řádně agendu členské schůze,
rozhoduje o nakládání s movitým majetkem v hodnotě do 10.000,- Kč,
archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru a členské schůze,
předkládat členské schůzi
 zprávu o výsledcích své činnosti,
 návrhy na činnost spolku do další členské schůze,
 způsoby a prostředky k zajišťování navržené činnosti,
 zprávu o hospodaření, návrhy na změnu stanov nebo jejich doplnění, návrhy na
zrušení spolku.

Schůzi výboru svolává předseda výboru podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůze
výboru rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů výboru, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas. Za spolek může jednat
předsedou zmocněný člen spolku. Výkon funkce člena výboru zaniká odvoláním člena výboru
členskou schůzí nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výboru.

Čl. VIII.

Majetek a hospodaření
Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva ve
vlastnictví spolku, která slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíli a úkoly spolku a
v zájmu sdružených členů.
Všechny náklady a výdaje související s činností spolku budou pokryty ročními příspěvky členů
spolku a dále mohou být doplněny jinými příjmy a členskými příspěvky vybíranými od členů
účastnících se akcí organizovaných spolkem.
Zdroj majetku spolku:
členské příspěvky,
členské příspěvky na zajištění akcí,
účelové členské příspěvky a zápisné,
výnosy z akcí spolku organizovaných v souladu s posláním spolku,
dary, dotace, popřípadě jiné příspěvky státu, územních samosprávných celků, a dalších
organizací,
f) výnosy z majetku,
g) výnosy z kapitálových vkladů a úroky,
h) výnosy z jiných finančních zdrojů.
a)
b)
c)
d)
e)

Čl. IX.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je s jeho likvidačním zůstatkem naloženo podle usnesení členské
schůze.
Čl. X.
Ustanovení přechodná a závěrečný
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Změnu stanov schválila řádná členská schůze, resp. shromáždění delegátů, která se konala dne
………………….
Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku.
V Šeberově dne

