STANOVY
Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Dětmarovice
Spolek rodičů a přátel školy při základní škole Dětmarovice, IČ: 70642176, se sídlem
Dětmarovice čp. 1002, 735 71, Dětmarovice, je právnickou osobou – spolkem dle zákona č.
89/2012 Sb.(občanský zákoník), zapsaným ode dne 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 820.
Stanovy odpovídající platné právní úpravě, následujícího znění:
I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Dětmarovice (dále jen „SRPŠ“).
2. Sídlo spolku: Dětmarovice čp.1002, 735 71 Dětmarovice.
3. Spolek je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl.zák.č.89/2012Sb., a jako takový je
k právnímu
jednání.
právnickou
osobou
způsobilou
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem naplňování společného zájmu, kterým je vzájemná spolupráce rodičů, zákonných
zástupců a přátel žáků základní školy Dětmarovice (dále jen „škola“).
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnostičlenů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku

II.
Činnost SRPŠ
Činnost SRPŠ je zaměřena především na:
1. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu
školy a jejích žáků
2. materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu,
seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů
3.K uskutečnění a naplnění cíle činnosti spolku, spolek spolupracuje
a) se státními orgány a orgány samosprávy měst a obcí
b) s jinými zájmovými organizacemi, občanskými spolky a dalšími společenskými
organizacemi
c) se sponzory spolku

III.
Členství v SRPŠ
1. Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát osoba starší 18 let, který
souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.
2. Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se členské
schůze, volit a být volen do orgánů SRPŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky k
činnosti SRPŠ a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
3. Vznik členství v SRPŠ:
• rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají automatickými členy spolku
zaplacením členského příspěvku
• ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky výboru a zaplacení
členského příspěvku.

4. Členství člena SRPŠ zaniká:
• u automatických členů ukončením školní docházky žáka do školy
• doručením písemné žádosti o skončení členství výboru
• vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené výborem, o
vyloučení člena rozhoduje výbor SRPŠ
• úmrtím člena
• zánikem spolku.
5. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení
členského příspěvku, poskytnutých finančních prostředků či jiných darů.
6. Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí orgánů SRPŠ a zaplatit ve
stanovené lhůtě členský příspěvek.
7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku
8. Předčasné ukončení ve spolku je pouze na základě písemné žádosti.
IV.
Orgány SRPŠ
Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor SRPŠ
3. Předseda SRPŠ
4. Místopředseda a další případné orgány o jejichž zřízení rozhodne členská schůze
spolku.
V.
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena všemi členy SRPŠ, je nejvyšším orgánem spolku a členové
na ní uplatňují své právo rozhodovat o náležitostech spolku.
2. Do působnosti členské schůze patří:
• rozhodovat o přijetí a změně stanov spolku
• určovat výši a splatnost členských příspěvků
• schvalovat návrh hospodaření spolku na každý příslušný školní rok,
zprávu o činnosti spolku za uplynulé období a plán činností
• rozhoduje o nakládání s majetkem spolku
• volit členy Výboru SRPŠ
• rozhodnout o zániku spolku
3. Členskou schůzi svolává Předseda SRPŠ nejméně jedenkrát do roka.
4. Oznámení o konání členské schůze s určením místa, času a programu konání musí být
zveřejněno na webových stránkách školy (www. zsdetmarovice.cz) nejméně 15 dnů před
jejím konáním.
5. Členská schůze je usnášeníschopná v počtu zúčastněných členů.
6. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době
usnášení, přičemž každý člen spolku má při rozhodování 1 hlas.
7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Každý člen
spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

VI.
Výbor SRPŠ
1. Výbor SRPŠ je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost a ze své činnosti se
zodpovídá členské schůzi.
2. Výbor SRPŠ je složen z volených zástupců jednotlivých tříd.
3. Členy výboru SRPŠ schvaluje členská schůze na funkční období jednoho školního roku.
Každý ze členů výboru může z této funkce odstoupit. Opětovné zvolení je možné.
4. Výbor SRPŠ zejména připravuje návrh rozpočtu na každý školní rok, připravuje návrh
hospodaření, plán činnosti a předkládá tyto ke schválení členské schůzi. Výbor SRPŠ
dále navrhuje výši členského příspěvku, vede evidenci členů SRPŠ a rozhoduje o přijetí za
člena SRPŠ.
5. Výbor SRPŠ se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně, nejméně 4x ročně. Schůzi
výboru SRPŠ svolává Předseda výboru. Výbor SRPŠ je usnášeníschopný za přítomnosti
nadpoloviční většiny všech jeho členů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. V případě
rovnosti hlasů má Předseda spolku hlasy dva.
6. Výbor ze svého středu volí a odvolává Předsedu výboru, místopředsedu a pokladníka.
Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, pokladník je pověřen jménem výboru
vedením účetnictví a pokladní evidence.
7. Na schůzi výboru mohou být zvání hosté.
VII.
Předseda spolku
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná
společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu
spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku
v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě
udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby
a
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2.Předseda je volen Výborem SRPŠ z řad jeho členů na dobu 3. let.
3. Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech spolku a plní rozhodnutí Výboru
SRPŠ.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru SRPŠ, svolává a řídí jeho jednání.
5. Předseda svolává a vede členskou schůzi a pořizuje zápis z jejího jednání.
6. Předseda může být ve své činnosti zastoupen místopředsedou výboru.

VIII.
Zásady hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a
odkazů, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, z příjmu ze svých
činností a z výnosů svého majetku.
2. Finanční prostředky spolku jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu SRPŠ a
jsou odděleny od finančních prostředků školy.
3. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného plánu hospodaření na každý
kalendářní rok.
4. Dispoziční právo k účtům SRPŠ má předseda, místopředseda a pokladník. K jakémukoliv
nakládání s finančními prostředky je nutné uvést nejméně dva podpisy oprávněných osob.

5. Evidenci hospodaření vede pokladník SRPŠ, který také zpracovává roční zúčtování příjmů
a výdajů pro jednání a toto předkládá Výboru SRPŠ.

IX.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
• zrušením spolku s likvidací
• fúzí spolků
• rozdělením spolku.
2. O zániku SRPŠ a jeho majetkovém vypořádání rozhoduje členská schůze a Výbor SRPŠ
provede všechny úkony spojené se zánikem spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku.
3. Zánik SRPŠ ohlásí předseda Výboru SRPŠ řediteli školy.
4. Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ Dětmarovice k financování
mimoškolních aktivit pro své žáky.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
2. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze SRPŠ ve formě písemných číslovaných
dodatků.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem ……….

V Dětmarovicích dne ………………………..

…………………………………………
předseda SRPŠ

