Spolek rodičů a přátel školy
při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice
Stanovy spolku
I.
Úvodní ustanovení
Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy
při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice
Sídlo spolku: Býšť 72, PSČ 533 22

II.
Účel spolku
1. Spolek rodičů a přátel školy je nezávislým, dobrovolným, neziskovým
spolkem občanů – rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a stejně
tak jejích přátel a příznivců sdružující členy na základě společného zájmu.
Veškerá jeho činnost je bezúplatná.
2. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č.89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

III.
Cíl a činnost spolku
1. Cílem spolku je:
a) rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a
představiteli školy
b) vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy založená na
oboustranném respektování
c) dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání
d) zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i
vnějšího prostředí školy
e) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a
kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními
organizacemi a institucemi
f) zájmové a odborné činnosti ve škole i mimoškolní výchově žáků.
2. Za tímto účelem bude spolek zejména:
a) seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíly a
strategiemi školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči
seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole
pořádat akce přispívající ke zlepšení vztahů mezi školou, rodiči, žáky a
veřejností
f) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a
finančními prostředky
g) své členy, ostatní rodiče, pracovníky školy, veřejnost i žáky školy
informovat o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.
b)
c)
d)
e)

3. Spolupráce školy se spolkem:
a) ředitel školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku, 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.

IV.
Vznik, zánik, práva a povinnosti členů
1. Vznik členství
- členem spolku se mohou stát jak fyzické osoby starší 18 let, tak i
právnické osoby, které souhlasí s cílem a stanovami spolku.
Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky
členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají
osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) zánikem spolku
c) u právnické osoby jejím zrušením, či zrušením členství
d) vyloučením člena spolku z důvodu neuhrazení členského příspěvku i
přes písemnou výzvu.
3. Člen má 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) volit a být volen do orgánů spolku
c) být řádně a včas informován o činnosti spolku.
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4. Člen má povinnosti zejména:
a) dodržovat stanovy spolku
b) na základě svého zájmu a svých možností se aktivně podílet na
činnosti spolku
c) platit roční členský příspěvek ve schválené výši na příslušný školní
rok.

V.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze
b) předseda.
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 předsedu a odvolává jej
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku
i) 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 předsedou spolku podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Předseda 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
předseda 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 dvacet dní před jeho konáním.
Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před
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konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy
materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv
rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina
všech 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.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské
schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem
dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou
schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva
členové přítomní na zasedání členské schůze.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat
ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách
spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem,
s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat
jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních
záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen
nebo zaměstnanec spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá
den následujícího po dni volby.
4. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze
d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický
plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce
před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
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VI.
Hospodaření spolku
a) majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z vlastní činnosti
spolku
b) hospodářský rok z hlediska účetnictví je shodný s kalendářním rokem,
rozpočet příjmů a výdajů je však vždy plánován na příslušný školní rok
c) finanční prostředky spolku jsou uvedeny na zvláštním účtu, přičemž
dispoziční právo k účtu má předseda spolku, ředitel školy a hospodářka
d) v případě zániku spolku přechází veškerý majetek na ZŠ E. Nápravníka
e) Býšť, okres Pardubice.

VII.
Závěreční ustanovení
Není-li ve stanovách stanoveno jinak, řídí se činnost spolku obecně platnými
právními předpisy.
V Býšti dne 23.11. 2015
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