STANOVY
Spolek rodičů a přátel školy
(při Základní škole a Mateřské škole Staré Město, okr. Šumperk)
I. Úvodní ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel školy, při Základní škole a Mateřské škole Staré Město,
okr. Šumperk, se sídlem Nádražní 77, 788 32 Staré Město, IČ 270 26 680, dále jen Spolek ,je
dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu a
vzdělávání dětí, mládeže a práci školy.
2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Podporuje jejich
vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podílí se na zlepšování podmínek pro
výchovu a vzdělávání.
II. Účel a cíle činnosti Spolku
1. Činnost Spolku je zaměřena na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího výchovně
vzdělávacího poslání.
2. Spolek seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování.
3. Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
4. Spolek pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.
III. Členství ve Spolku
1. Členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami Spolku a včas
zaplatí schválený členský příspěvek ve výši stanovené a schválené Radou spolku na příslušný
školní rok vždy od 1.9. do 31.8. Pokud rada nestanoví splatnost příspěvku pro daný školní rok
jinak, je splatný do konce listopadu daného školního roku.
2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, popř. sponzorského daru.
3. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku za příslušný rok. Členství může být také
ukončeno v případě, že chování a jednání člena je v rozporu se Stanovami a to vyloučením Radou
spolku.
4. Členství může být též ukončeno na písemnou žádost člena Spolku.
5. Členství zaniká smrtí člena, či zánikem spolku.
6. Zaplacený příspěvek se v případě ukončení členství nevrací.
IV. Práva a povinnosti členů
1. Práva:
• člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů spolku a
vznášet své názory, náměty a připomínky
• člen má právo osobně se účastnit projednávání svých návrhů
• člen má právo požadovat na členech Rady spolku pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se
jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat Radou spolku zastupovat
• člen má právo být informován o činnosti a o hospodaření Spolku
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2. Povinnosti:
• člen má povinnost dodržovat Stanovy spolku
• člen má povinnost platit schválené členské příspěvky bez výjimky
•
V. Orgány Sdružení
Nejvyšší orgán – členská schůze Spolku - deleguje 11-ti člennou Radu spolku složenou
zpravidla ze zástupců jednotlivých tříd - třídních důvěrníků. Rada ze svých řad volí předsedu a
pokladníka. Rada řídí činnost Spolku.
Jednání Rady spolku se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem.
Z jednání Rady spolku je vždy pořizován písemný zápis s programem jednání a jeho výsledkem.
Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele, popř. další
zástupce školy.
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5. Rada schvaluje Stanovy, jejich změny, rozpočet Spolku, volí předsedu Spolku.
6. Pomocnými orgány Sdružení jsou třídní schůzky rodičů, které podávají členům Rady návrhy a
podněty pro činnost Spolku.
7. Statutárním orgánem je předseda Spolku volený na 5 let. Je oprávněn jednat jménem Spolku,
svolávat schůze Rady (minimálně 2x za rok, na začátku a konci šk. roku, jinak dle potřeby) a spolu
s pokladníkem předkládá členům Rady zprávu o hospodaření Spolku za uplynulý rok.
8. Předseda je oprávněn jednat samostatně, o svých jednáních je povinen informovat Radu. Rada
může písemně pověřit další členy Spolku ke konkrétním jednáním v souladu se stanovami a
posláním Spolku.
9. Důležitá rozhodnutí schvaluje Rada hlasováním, které je platné, odhlasuje-li je nadpoloviční
většina přítomných členů Rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
10. O odvolání člena Rady spolku (člen, předseda nebo pokladník, dále jen "člen rady") rozhoduje
Rada spolku na základě "Návrhu na odvolání člena rady" podaného na vlastní žádost tohoto člena
nebo na žádost jiného člena v případě, že chování a jednání tohoto člena navrženého na odvolání,
je v rozporu se Stanovami. Odvolání člena rady schvaluje Rada Spolku hlasováním o vyloučení
člena z Rady spolku. Členství v Radě spolku, může být též ukončeno na písemnou žádost člena
Rady spolku.
VI. Zásady hospodaření Sdružení
1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů Spolku. Pokud mají rodiče na škole více
dětí, platí pouze 1 členský příspěvek.
2. Minimální výše příspěvku je odsouhlasena Radou spolku na každý školní rok. Maximální výše
příspěvku není stanovena. Výše příspěvku nemá vliv na práva a povinnosti členů – členové jsou si
rovni.
3. Dalšími příjmy jsou dobrovolné dary (od členů, sponzorů apod.), výnosy/úroky z prostředků
uložených na účtu, dotační tituly, popř. výtěžky/výnosy z akcí pořádaných Spolkem, granty, dotace.
4. Takto získané prostředky jsou určeny zejména ve prospěch žáků školy, k zajištění akcí, které
podle platných předpisů nelze hradit z rozpočtu školy (např. kulturní akce, sportovní činnost, věcné
odměny výborným žákům).
5. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a schváleného
rozpočtu.
6. Vyřizování žádostí o příspěvek schvaluje rada na základě písemné žádosti.
7. Kontrolu hospodaření provádí Rada spolku průběžně na základě podkladů od pokladníka.
8. Finanční prostředky získané činností Spolku budou ukládány a vybírány z účtu spolku vedeného u
Poštovní spořitelny (ERA) nebo pokladny Spolku, přičemž jakýkoliv výběr je podmíněn
konkrétnímu účelu.
9. Právo disponovat s účtem mají: předseda, pokladník, pověření členové rady spolku mající
podpisové právo k účtu.
10. Za řádné vedení účetní evidence (příjmy a výdaje) zodpovídá pokladník.
VII. Zánik spolku
1. O zániku Spolku rozhoduje Rada hlasováním. Současně s hlasováním o zániku Spolku, rozhoduje
a hlasuje Rada i o majetkovém vypořádání.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku. Jakákoliv změna stanov
nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
2. Ustanovující jednání Rady spolku se konalo dne 11.11.2014.

Ve Starém Městě 25. 11. 2014
Renata Řezníčková DiS.
předsedkyně spolku
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