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Úvodní ustanovení
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Činnost spolku
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III.

Přispívat a napomáhat škole dobrovolnou činností svých členů při organizování školních, sportovních, společenských a kulturních akcí. Zajišťovat a poskytovat materiální a
finanční prostředky škole při zajišťování činnosti školy a zlepšování prostředí školy.
Předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit dětí.
Aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy v oblasti spolupráce se školou. Spolupracovat s ostatními organizacemi i institucemi v obci i mimo ní v oblasti školství.
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Členství
3.1.

3.2.

3.3.

IV.

Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole a Mateřské škole Polnička,
z.s. (dále jen Spolek), spolek bude používat zkratku SRPŠ, z.s.
Sídlo: Polnička 147,okres Žďár nad Sázavou, Základní škola a Mateřská škola Polnička,
příspěvková organizace, IČO: 43378641
Spolek je založený na principu dobrovolnosti, otevřenosti a partnerství s jednotlivci i
organizacemi, s nimiž spolupracuje.

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku mohou být zákonní zástupci žáků a
dětí a každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. Všichni členové Spolku svou činnost vykonávají bez nároku na finanční
odměnu, tzn. zcela zdarma včetně zpracování účetnictví Spolku.
Zákonný zástupce žáka a dítěte se stává členem Spolku úhradou Spolkem stanoveného
finančního příspěvku na činnost Spolku, vždy na školní rok, na který byl příspěvek
Spolku uhrazen. Jiné osoby jsou do Spolku přijímány na základě písemné přihlášky a o
jejich přijetí rozhoduje Výbor Spolku.
Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena, a to dnem doručení písemného Oznámení o vystoupení předsedovi Výboru Spolku
b) ukončením školní docházky žáka a dítěte do ZŠ a MŠ Polnička
c) vyloučením člena pro závažné porušení jeho povinností či pro závažné porušení
stanov Spolku
d) úmrtím člena
e) zánikem Spolku

Práva a povinnosti členů Spolku
4.1.

Člen Spolku má právo:
a) být informován o činnosti a hospodaření Spolku a to nejméně 1x ročně na webových
stránkách ZŠ a MŠ – SRPŠ, z.s.
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b) podílet se na činnosti Spolku, předkládat výboru Spolku návrhy, připomínky a podněty
c) účastnit se Členských schůzí Spolku
d) volit a být volen do orgánů Spolku
e) být zvolen zapisovatelem

V.

4.2.

Člen Spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy Spolku a svým chováním nepoškozovat dobré jméno Spolku
b) plnit usnesení Členské schůze Spolku a vykonávat řádně svěřené funkce
c) podílet se podle svých možností na činnosti Spolku

4.3.

Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:

5.1.

1. výbor Spolku
2. členská schůze
3. statutární zástupce Spolku
4. kontrolní komise

Výbor Spolku je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Spolku. Výbor Spolku tvoří tři
členové Spolku zvolení Členskou schůzí hlasováním. Do působnosti Výboru Spolku patří
zejména:
a) svolávání Členské schůze
b) hospodaření s majetkem Spolku
c) vypracování Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za minulé období
d) vedení evidence členů Spolku
e) návrh výše a splatnosti členského příspěvku
f) rozhodování o všech ostatních záležitostech, které nespadají do působnosti Členské
schůze
Na svém prvním jednání Výbor Spolku ze svých členů:
a) volí předsedu, který je statutárním zástupcem, nejvyšším představitelem Spolku a
řídí jednání Výboru, je oprávněn jednat jménem Výboru
b) volí místopředsedu, zapisovatele
c) pověřuje pokladníky za ZŠ a za MŠ. Ti jsou jmenováni Výborem a musí být znalí
účetních operací. Pokladník hospodaří s finančními prostředky Sdružení a je za
hospodaření odpovědný. O nakládání s finančními prostředky vede příslušné doklady. Kontrolní komisi předkládá vyúčtování finančních prostředků za uplynulý
školní rok.
Výbor Spolku je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru
Spolku. Výbor Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů Výboru. Výbor Spolku se schází nejméně 2x ročně a je svoláván členem výboru. Člen Výboru je povinen zúčastnit se jednání osobně nebo se omluvit. Mimo schůzky Výboru je možná
komunikace i schvalování elektronickou formou. Výbor Spolku informuje o svých rozhodnutích členy SRPŠ prostřednictvím webových stránek školy a nástěnky SRPŠ v budově školy a školky.
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5.2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku. Každý
člen Spolku má na jednání právo jednoho hlasu.
Do působnosti Členské schůze patří zejména:
a) rozhodování o vzniku a zániku Spolku
b) schvalování stanov Spolku a jejich změn
c) volba a odvolávání členů Výboru Spolku
Členskou schůzi svolává Výbor Spolku, a to alespoň 1x ročně, nejpozději však do 15.
října daného školního roku (z důvodu odhlasování ročních příspěvků). Termín a program Členské schůze oznámí Výbor Spolku členům Spolku nejméně 14 dní před konáním, písemným oznámením vyvěšeným na informační nástěnce ve vestibulu ZŠ a MŠ,
na webových stránkách, popř. formou zápisu do žákovské knížky (deníčku) žáka.
Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů. Pokud
se nadpoloviční většina členů ve stanovený čas začátku jednání členské schůze nesejde,
získá členská schůze usnášeníschopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných
členů. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době
usnášení.
Zápis o Členské schůzi obsahuje:
a) označení, že se jedná o zápis z Členské schůze Spolku, místo, dobu konání
b) jméno předsedajícího Členské schůzi, zapisovatele
c) program Členské schůze, popis jednotlivých bodů programu
d) rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledků hlasování
e) obsah případného protestu člena Spolku, týkající se rozhodnutí Členské schůze
Rozhodnutí Členské schůze jsou přijímána formou usnesení, o kterém je hlasováno
formou veřejného hlasování.

5.3.

5.4.

VI.

Předseda jedná navenek samostatně a zastupuje Spolek ve všech záležitostech. Písemná
jednání činí za Spolek tak, že k názvu Spolku připojuje svůj podpis. Funkční období
předsedy je tři roky. Řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou
stanovami svěřeny jiným orgánům Spolku. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech
jednáních vyplývajících ze statutu předsedy spolku. O své činnosti průběžně informují
výbor.
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy a kontroluje hospodaření Spolku.
Za tímto účelem je kterýkoliv člen Kontrolní komise oprávněn nahlížet do všech dokladů týkajících se Spolku. Kontrolní komise vypracuje závěrečnou zprávu, kterou předloží
Výboru spolku. O výsledcích své kontroly informuje nejméně jednou ročně Členskou
schůzi. Kontrolní komise má dva členy, které volí Členská schůze. Členem Kontrolní
komise může být jen člen Spolku, který není zároveň Předsedou Spolku nebo Pokladníkem. Funkční období člena Kontrolní komise je tři roky.

Majetek a hospodaření
6.1.
6.2.

Majetek Spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek a peněžní prostředky v hotovosti a
na běžném účtu.
Zdrojem majetku jsou zejména:
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a)
b)
c)
d)
6.3.

VII.

VIII.

řádné a mimořádné příspěvky členů
výnosy z pořádaných akcí
dary
granty, dotace

Za hospodaření a nakládání s majetkem Spolku zodpovídá Výbor Spolku, který každoročně zveřejňuje Závěrečnou zprávu s výsledkem hospodaření a zprávu o činnosti za
uplynulé účetní období na webových stránkách školy. Do účetnictví Spolku mohou členové kdykoliv nahlédnout.

Zrušení Spolku
7.1.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo v důsledku fúze s jiným spolkem, má-li v důsledku
fúze dojít k zániku spolku. O dobrovolném rozpuštění spolku či jeho fúzi s jiným
spolkem rozhoduje členská schůze.
b) rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

7.2.

V případě zrušení Spolku provede Výbor Spolku majetkové vypořádání v souladu s příslušným rozhodnutím

Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich vložení rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku (§ 75 zákona č.304/2013 Sb.).
Tyto stanovy vstupují v platnost schválením členskou schůzí dne 13. října 2015 v Polničce.
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