Spolek rodičů při ZŠ Dukelská, České Budějovice
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Spolek rodičů při ZŠ Dukelská, České Budějovice (dále jen „spolek“), se sídlem Dukelská 11,
370 01, České Budějovice, IČO 671 51 922, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. L 537. Spolek je dobrovolnou,
nezávislou korporací, sdružující členy na základě společného zájmu.

Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je sjednocovat a rozvíjet výchovné působení rodiny, školy a dalších
výchovných institucí a dále spolek slouží k podpoře školy při plnění jejího poslání.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) působení na rodiče ke správné výchově dětí v rodině;
b) seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a
s úlohou rodičů při jejich naplňování;
c) seznamování vedení školy s náměty, připomínkami, stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování;
d) přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
e) předkládání námětů a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti
jednotlivých institucí mimoškolní výchovy; spolek se vyjadřuje z pohledu rodičů
k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže;
f) aktivní účasti na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve
školství, na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži.
Spolek nevyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti.
Čl. IV
Spolupráce školy se spolkem
a) ředitel školy má právo se zúčastnit každého zasedání výboru/rady/členské schůze,
zúčastní se ho vždy, je-li o to požádán spolkem,
b) ředitel školy má právo požádat o svolání mimořádného jednání spolku,
c) na základě povolení ředitele školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy.

Čl. V
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Společné členství rodičů žáků školy
ve spolku vzniká automaticky po zaplacení příspěvku na své děti na daný kalendářní rok.
Členství zaměstnanců ZŠ Dukelská a případných dalších členů vzniká na základě písemné
přihlášky schválené výborem spolku.
Člen spolku má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
volit výbor spolku,
volit radu spolku,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a 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) každý člen-rodič je povinen uhradit roční příspěvek ve výši schválené radou a
výborem za každé své dítě.
2. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru nebo radě spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena výborem, v případě, opakovaně i přes písemné napomenutí ze
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného
zákonem.
e) odchodem žáka ze školy.
3. Výbor vede seznam členů spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
Čl. VI
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) rada.

Čl. VII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy výboru a odvolává je,
c) volí členy zástupce do školské rady, z nichž je volena rada spolku
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku spolu s účetní závěrkou za předcházející rok,
e) schvaluje rozpočet na příslušný rok,
f) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské
schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní
adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou
kontaktní adresu, a to nejpozději třicet dní před jeho konáním. Součástí informace je
návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze
zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na zasedání členské
schůze.

Čl. VIII
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech.
Za spolek může jednat rovněž výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Výbor
je tříčlenný. Každý člen výboru jedná samostatně. Výbor se schází nejméně jednou za
rok.
2. Funkční období členů výboru je pětileté.
3. V pravomoci výboru je:
a)
b)
c)
d)

svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 odst. 3. těchto stanov,
vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
archivovat a zveřejňovat na internetu veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o jejich vyloučení,

e) disponovat finančními prostředky spolku uloženými na účtu či účtech u peněžních
ústavů. Veškeré transakce musí být dopředu schváleny radou.

Čl. IX
Rada
1. Členové rady jsou voleni ze zástupců školské rady na dobu 5 let. Rada je pětičlenná.
Rada se schází nejméně jednou za rok. Rada je oprávněna rozhodovat o otázkách
spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, dále je oprávněna
přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech
jejich pracovních záležitostech.
2. Rada je povinna vést předepsanou evidenci o hospodaření s majetkem.
3. Dispozice s majetkem jsou uskutečňovány na návrh ředitele, jsou schvalovány radou a
následně realizovány výborem.
4. Rada sestavuje účetní závěrku za finanční rok a předkládá ji členské schůzi.
Čl. X
Majetek a hospodaření spolku
1. Spolek je samostatným právním subjektem a může hospodařit se svým majetkem.
2. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy získává z příspěvků nebo darů členů a sponzorů,
z dotací, z grantů a státních příspěvků. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která
je v souladu s účelem spolku. Příjmy budou používány výhradně na činnost spolku.
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu spolku v souladu s formami
činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
4. Spolek si zřizuje účty u peněžních organizací. S těmito účty samostatně disponuje.
5. O hospodaření s majetkem vede rada předepsanou evidenci.
6. Ze své činnosti platí příslušné daně a poplatky v souladu s platnými právními předpisy.
Čl. XI
Zánik spolku
Spolek se zrušuje právním jednáním nebo rozhodnutím soudu v souladu s § § 172 a § 268
zák. č. 89/2012 občanského zákoníku.
Účinnost od 12. 9. 2016
V Českých Budějovicích dne 12. 9. 2016

