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Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov 

 

STANOVY 

 

Článek 1 

Název a sídlo spolku 

1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen „Spolek“) 

1. 2 Sídlo Spolku je: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 

 

Článek 2 

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolnou, nepolitickou organizací sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků a přátele 

školy, založené podle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 

 

Článek 3 

Činnost a cíle Spolku 

3. 1 Činnost Spolku je zaměřena na podporu kulturních a sportovních aktivit školy, při nichž dochází     

 nejen ke spolupráci dětí, rodičů a školy, ale také k rozvoji zájmových činností dětí a jejich  

sociálního cítění. 

3. 2 Cílem Spolku je: 

 - materiální, finanční a osobní podpora školy 

 - organizace kulturních, sportovních a společenských akcí 

 - seznamování vedení školy s náměty, stížnostmi a připomínkami rodičů a podílení se  

 na jejich řešení. 

 

Článek 4 

Členství ve Spolku 

4. 1 Členem Spolku může být zákonný zástupce dítěte či  žáka navštěvujícího školu, který 

 souhlasí se stanovami Spolku a splňuje podmínky členství. 

4. 2 Členem Spolku se také může stát jakákoli zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která požádá 

 o členství formou písemné přihlášky, na jejímž základě pak bude po schválení přijata. 

4. 3 Členství ve Spolku je dobrovolné. 

4. 4 Členství vzniká:                    

         a) zaplacením členského příspěvku – týká se členů Spolku podle čl. 4.1 

 b) na základě podání písemné přihlášky a jejím následovném schválení předsedou – týká se  

 členů Spolku podle čl. 4.2. 
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4. 5 Rozlišuje se: 

 a) základní členství zákonných zástupců dětí či žáků navštěvujících školu 

 b) mandátní členství třídních důvěrníků 

 c) členství dalších fyzických či právnických osob, které nejsou zákonnými zástupci dětí či žáků. 

4. 6 Spolek neručí za dluhy svých členů. 

4. 7 Členství zaniká: 

 a) dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení o ukončení členství 

 b) vyloučením člena za závažné porušení povinností vyplývajících z členství 

 c) nezaplacením členských příspěvků 

 d) skončením školního roku, v němž přestalo dítě či žák člena navštěvovat školu 

 e) úmrtím člena 

 f) zánikem Spolku. 

4. 8 Práva členů: 

 a) účastnit se činnosti Spolku 

 b) být pravidelně informován o dění ve Spolku, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy 

 c) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku. 

4. 9 Povinnosti členů: 

 a) platit členské příspěvky 

 b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku 

 c) dodržovat stanovy Spolku 

 d) mandátní členové - třídní důvěrníci - jsou kromě výše uvedeného dále povinni účastnit se   

         třídní schůzky v té třídě, kterou zastupují a přijímat připomínky od zákonných zástupců 

 a na základě svého mandátu pak s nimi seznamovat členskou schůzi v rámci jejího zasedání. 

4. 10 Členské příspěvky platí každý člen Spolku v takové výši, jakou stanovila pro daný školní rok 

 členská schůze.  

 

Článek 5 

Orgány Spolku 

5. 1 Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: 

 a) členská schůze 

 b) předseda 

 c) místopředseda 

 d) pokladník 

 e) kontrolní komise. 

5. 2 Do orgánů Spolku mohou být voleni všichni členové Spolku. 

5. 3 Funkce předsedy, místopředsedy, pokladníka a členů kontrolní komise jsou vzájemně  

 neslučitelné. 
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5. 4 Předseda, místopředseda, pokladník a členové kontrolní komise jsou po zániku své funkce  

 povinni poskytnout informace nezbytné k plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce 

 a předat podklady a další věci související s činností Spolku svým nástupcům ve funkci. 

 

Článek 6 

Členská schůze 

6. 1 Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. Jednotliví členové  

 Spolku jsou na zasedání členské schůze zastupováni řádně zvolenými třídními důvěrníky. 

6. 2 Členská schůze se schází se nejméně dvakrát ročně.  

6. 3 Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. 

 Třídní důvěrník má navíc právo hlasovat a volit za nepřítomné členy Spolku té třídy, 

 kterou zastupuje na základě zvoleného mandátu. 

6. 4 Členskou schůzi svolává předseda. Den, místo a čas konání zasedání musí být členům oznámeno  

 nejméně tři týdny před konáním.  Schůze je usnášeníschopná při hlasování většiny 

 členů Spolku.  

 Není-li usnášeníschopná, svolá předseda náhradní zasedání členské schůze stejným způsobem, a  

         to nejpozději do jednoho měsíce od data původního zasedání. 

6. 5. O průběhu zasedání Členské schůze se pořizuje zápis, v němž je uvedeno: 

 a) kdo zasedání členské schůze svolal a jak 

 b) datum a místo konání 

 c) kdo byl zvolen předsedajícím zasedání a kdo zapisovatelem 

 d) přijatá usnesení 

 e) seznam účastníků zasedání. 

6. 6 Členská schůze zejména: 

 a) volí a odvolává předsedu, místopředsedu, pokladníka, členy výboru, členy kontrolní komise 

 b) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku 

 c) schvaluje stanovy Spolku 

 d) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, případně o osvobození člena od povinnosti  

 hradit členské příspěvky 

 e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, včetně  

 způsobu využití zisku či úhrady ztráty 

 f) rozhoduje o zrušení Spolku. 
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Článek 7 

Předseda  

7. 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předsedu volí a odvolává členská  

 Schůze. Řídí se zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutím členské schůze. 

7. 2. Do kompetence předsedy patří:  

 a) řídí činnosti Spolku a rozhodování o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny 

 jiným orgánům Spolku 

 b) svolává členské schůze, s čímž souvisí příprava podkladů pro danou schůzi 

 c) projednává podněty, návrhy či námitky členů Spolku 

 d) zajišťuje běžného hospodaření Spolku, zodpovídá za správu a vedení administrativy  

 Spolku 

 e) přistupuje k účtu Spolku a nakládá s penězi na něm uloženými, jakožto i s penězi v pokladně  

 Spolku, v souladu s usneseními členské schůze tak, aby byl zajištěn běžný chod Spolku a plnění  

 jeho účelu 

        f) je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou 

 g) předkládá členské schůzi ke schválení účetní uzávěrku Spolku za účetní období. 

 

Článek 8 

Místopředseda 

8. 1 Místopředseda je volen a odvoláván Členskou schůzí. 

8. 2 Místopředseda zastupuje předsedu včetně všech jeho práv a povinností v době, kdy ten nemůže 

 svoji funkci vykonávat. Pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním  

 orgánem spolku až do volby nového předsedy. 

 

Článek 9 

Pokladník 

9. 1 Pokladník je volen a odvoláván členskou schůzí  

9. 2 Pokladník odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků Spolku. Zejména pak: 

 a) eviduje stav členských příspěvků 

 b) eviduje příjem a výdej hotovostních a bezhotovostních plateb 

 c) vystavuje příslušné příjmové a výdajové doklady 

 d) peníze z pokladny Spolku je pokladník oprávněn vydat předsedovi Spolku či jím zmocněné 

  osobě nebo je jinak použít ve prospěch Spolku pouze na základě pokynu předsedy nebo členské 

  schůze 

 e) provádí kontrolu souladu skutečného stavu pokladny se zápisy v evidenci pokladny. 
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Článek 10 

Kontrolní komise 

10. 1 Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává členská schůze.       

10. 2 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. 

 Kterýkoliv člen kontrolní komise je oprávněn nahlížet do všech dokladů týkajících se  

 Spolku, seznamovat se se stavem účtu Spolku a provedenými platbami na vrub i ve prospěch  

 Spolku a požadovat k jednotlivým záležitostem vysvětlení od předsedy, pokladníka nebo 

 jednotlivých členů Spolku. O výsledcích své kontroly informuje nejméně jednou ročně členskou  

 schůzi. 

10. 3 Pokladník předkládá každoročně kontrolní komisi k projednávání účetní uzávěrku Spolku za  

 předchozí účetní období. Předseda předkládá každoročně kontrolní komisi k projednávání 

 návrh o způsobu využití zisku a zprávu o činnosti Spolku za kalendářní rok.  

 

Článek 11 

Zánik funkce člena orgánu 

11. 1 Funkce předsedy, místopředsedy, pokladníka a člena kontrolní komise zaniká: 

 a) smrtí 

 b) odvoláním z funkce členskou schůzí 

 c) odstoupením 

 d) zánikem členství ve Spolku. 

 

Článek 12 

Majetek a hospodaření Spolku 

12. 1 Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z darů, grantů 

 fyzických a právnických osob, z příjmů ze svých činností. 

12. 2 Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

 k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 

 realizaci těchto činností. 

12. 3 Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle 

 ustanovení těchto stanov Spolku.     
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Článek 13 

Zánik Spolku a jeho likvidace 

13. 1 Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě přijetí rozhodnutí členské schůze, která 

 zároveň rozhodne o způsobu vypořádání majetku Spolku. 

13. 2 Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje členská schůze. Při likvidaci Spolku 

 postupuje likvidátor v souladu s ustanovením § 269 a následujících, Občanského zákoníku. 

 O způsobu naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne členská schůze při přijetí rozhodnutí  

 o zrušení Spolku.  


