Stanovy
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Příkazy
---------------------------------------------------------------------------Článek I
Obecná ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Příkazy (dále jen „Spolek“) je dobrovolná společenská organizace
sdružující rodiče a zákonné zástupce žáků Základní školy Příkazy, další fyzické i právnické osoby, které se
zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy, založená ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrovaná u Ministerstva vnitra České republiky na dobu
neurčitou. Spolek je právnickou osobou.
2. Spolek je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a
rozvoji jejich osobnosti.
Článek II
Název a sídlo
1. Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Příkazy
2. Sídlo: Příkazy 22, 783 33 Příkazy
3. IČO 226 05 584
Článek III
Cíle a předmět činnosti Spolku
1. Hlavním cílem činnosti Spolku je zabezpečit spolupráci školy s rodinou a ostatní veřejností.
2. Hlavní cíl činnosti Spolku naplňuje zejména:
- organizováním kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti, jejich rodiče, případně
veřejnost,
- spoluprací při zajišťování školních akcí i mimoškolních aktivit žáků školy,
- finanční, materiálovou, manuální a jinou obdobnou podporou aktivit školy v rámci svých možností.
3. Spolek dále:
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
- seznamuje rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,
- podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy a samosprávy.
Článek IV
Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Práva a povinnosti členů upravují tyto Stanovy.
3. Řádným členem se stává každý zájemce zaplacením ročního členského příspěvku odsouhlaseného
Členskou schůzí. Termín zaplacení příspěvku je vždy nejpozději do 31. 12. běžného školního roku.
4. Řádné členství zaniká vždy k 1. 1. běžného školního roku, pokud člen neuhradí roční členský příspěvek
schválený Členskou schůzí.
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5. Výhody a příspěvky z prostředků Spolku mohou využívat a čerpat pouze žáci, jejichž rodič nebo zákonný
zástupce je členem Spolku a řádně platí členské příspěvky.
6. Členská schůze může řádného člena vyloučit, a to na základě závažného porušení Stanov Spolku.
7. Uhrazené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí.
Článek V
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Řádný člen Spolku má právo:
- aktivně se podílet na všech akcích pořádaných Spolkem, zejména pak při organizaci a
personálním zajištění akcí organizovaných ve prospěch žáků školy,
- volit a být volen do orgánů Spolku,
- kdykoli ze Spolku vystoupit.
2. Řádný člen Spolku je povinen:
- dodržovat Stanovy Spolku,
- hradit stanovený členský příspěvek,
- v případě zvolení do některého z orgánů Spolku zodpovědně vykonávat funkci, kterou byl
pověřen.
Článek VI
Nejvyšší orgán
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze rodičů žáků ZŠ Příkazy. První Členská schůze ve školním
roce je výroční a je svolána nejpozději do 31. října.
2. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o hospodaření, volí předsedu Spolku a hospodáře Spolku,
schvaluje plán činnosti a rozpočet Spolku na školní rok, schvaluje výši členského příspěvku na školní rok,
vyjadřuje se a podává návrhy ke změnám stanov a fungování Spolku. V průběhu školního roku se konají
nejméně dvě Členské schůze. Členská schůze může probíhat v rámci třídních schůzek.
3. Všichni členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem při zaplacení členského příspěvku a
tímto podpisem stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami.
4. Členská schůze je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí
usnesení Členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů.
Článek VII
Statutární orgán
1. Statutárním orgánem Spolku je předseda.
2. Předseda je volen Členskou schůzí na dvouleté funkční období a může být volen opakovaně. Řídí
zasedání členské schůze.
3. Funkce předsedy zaniká skončením funkčního období, vzdáním se funkce nebo odvoláním z funkce.
4. Předseda je oprávněn:
- samostatně jednat ve vztahu k třetím osobám,
- samostatně podepisovat dokumenty,
- při výkonu své funkce se řídit obecně závaznými předpisy.
Další orgány Spolku mohou být vytvořeny Členskou schůzí ad hoc pro jednotlivé případy a aktuální potřeby
Spolku.
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Článek VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
- členských příspěvků individuálních členů Spolku,
- dobrovolných darů členů Spolku,
- darů sponzorů, občanských spolků aj. podobných organizací,
- výtěžků z akcí pořádaných školou,
- dotací a příspěvků od obce,
- příjmů z vlastní činnosti,
- dalších příjmů v souladu s právním řádem ČR.
2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a hospodář. U bankovních operací je
zapotřebí podpisů obou těchto osob.
4. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku předkládá předseda minimálně 1 x ročně Členské
schůzi, zpravidla na jejím prvním shromáždění.
5. Kontrolu hospodaření provádí Členskou schůzí k tomuto účelu ustanovená kontrolní komise popř.
komisař, zpravidla 1 x ročně. Právo nahlížet do účetní knihy a výpisů z účtu Spolku má rovněž každý
řádně přispívající člen Spolku na základě své žádosti adresované předsedovi Spolku, resp. hospodáři
Spolku. Kontrola mu bude umožněna bez zbytečného odkladu. O výsledku kontroly komise (komisař)
seznámí členy Spolku na nejbližší Členské schůzi, zpráva je rovněž přílohou Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření Spolku.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.
2. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 27. 10. 2015, jejíž konání je potvrzeno
zápisem ze dne 27. 10. 2015.
3. Znění těchto stanov je účinné od 27. 10. 2015.
4. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou k dispozici u předsedy Spolku a na internetových stránkách ZŠ
Příkazy.

V Příkazích, dne 27. 10. 2015

Ing. Zdenka Kučeříková
předseda Spolku
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