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STANOVY

~k rodičů při Základní škole Hlučín - Bobrovníky
Čl. I

Základní ustanovení
1

Název: Spolek rodičů při Základní škole

Hlučín-

2

Sídlo:

Lesní 14/174, Bobrovníky, 748 01

3

IČO:

227 50 711

4

Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou
odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

5

Spolek je dobrovolnou organizací rodičů, zákonných zástupců
se zajímají o výchovu dětí v Základní škole Hlučín- Bobrovníky.

6

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Háji
a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky
pro jejich uplatnění v životě společnosti.

7

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných
organizací. Svou činnost vyvíjí na demokratických základech.

Bobrovníky (dále jen "spolek")

Hlučín

dětí

a

občanů, kteří

Čl. II .
Účel a činnost spolku
1

Účelem spolku je všestranně podporovat činnost školy, pomáhat při materiálním
zabezpečení a spolupracovat při pořádání výchovných, sportovních a zábavných akcí
pro žáky Základní školy Hlučín - Bobrovníky i širokou veřejnost.

2

Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení
rodiny a školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole
při plnění jejího poslání a účelu.

3

Ke splnění účelů spolek zejména:
a) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a
a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
b)

přispívá

vzdělávacími

cíli a úkoly školy

škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními
výchovné činnosti zlepšování školního prostředí;

prostředky při zajišťování

c)

předkládá podněty

a doporučení ke koncepci školy.
Čl. III
Členství

1

Členem spolku se stává každý občan starší 18 let zaplacením ročního členského
příspěvku,

jehož výši a splatnost určuje výbor spolku. Nezaplacením
zaniká členství dříve vzniklé.

členského příspěvku

ročního

2

2

..

Člen má právo:

a)

účastnit

se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této

b)

účastnit

se členské schůze, volit orgány spolku a b}1 do nich volen;

c)

předkládat

návrhy,

podněty

informován;

a připomínky k činnosti;

d) podílet se na stanovování cílů a forem
3

činnosti

činnosti

spolku .

Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;
b) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
c)

šetřit, chránit
činnosti, jakož

a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
i usilovat o dobré jméno spolku;

d)

řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné
s členství a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán

poplatky související
spolku podle stanov

rozhodl;
e)

řádně

plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
Čl. IV

Orgány spolku
1

Orgány spolku jsou:
a)

členská schůze,

jako orgán nejvyšší;

b) výbor, jako orgán výkonný;
c)

předsednictvo,

jako kolektivní statutární orgán.

v

Čl.
Členská schůze
1

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, který se skládá ze všech členů spolku.

2

Členskou schůzi svolává k zasedání výbor jedenkrát do roka, vždy na počátku školního
roku. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to na adresu
bydliště/ sídla.

3

Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a programu
jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním
zasedání členské schůze.

4

Výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku
starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schůzi do 30 dnů
od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání
členské schůze sám.

5

Zasedání
svoláno.

6

Do působnosti členské schůze náleží zejména:

členské schůze může

být odvoláno

či

odloženo

způsobem,

jakým bylo

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho

přeměně,

tj. schválení fúze

či rozdělení;

b)

~!ozhodnutí

o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;

c) volba a odvolání členů výboru;
d) schválení výsledku hospodaření;
e)

určení

hlavních směrů činnosti spolku;

f) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších
vnitřních předpisů

dle těchto stanov;

g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
h) rozhodnutí o návrhu člena na

přezkoumání

rozhodnutí o jeho vyloučení.

7

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není pří to mna nadpoloviční většina
členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.

8

K platnosti usnesení členské schůze je
pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

potřeba nadpoloviční většina přítomných,

Čl. VI

Výbor
1

2

zabezpečuje plnění
členské schůze.

Výbor

hlavní i vedlejší

činnosti

spolku v období mezi zasedáními

Výbor má 7 členů. Členem výboru jsou vždy členové předsednictva, jakožto členové
statutárního orgánu spolku. Funkční období členů výboru (tedy i předsednictva) je pě
tileté.

3

Výbor svolává k zasedání člen předsednictva nebo v případě, kdy tak člen
předsednictva nečiní nebo nemůže činit, člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však
jednou za měsíc.

4

Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

s

Do působnosti
svěřeny těmito

výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů

spolku.
6

Výbor zejména:
a)

zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

b) organizuje a řídí činnost spolku;
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není
svěřeno do působnosti členské schůze;
d) ze svého středu volí členy předsednictva;
e)

připravuje

podklady pro jednání a rozhodování členské schůze;

výslovně

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
Čl. VII
Předsednictvo
1

Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku a má 3 členy.

2

Členové předsednictva zastupují spolek navenek každý samostatně.

3

Členové předsednictva jsou voleni výborem na pětileté funkční období.
Čl. VIII

Zásady hospodaření
1

Příjmy spolku tvoří příspěvky členů a sponzorů, dary, výnosy z kulturních, sportovních
a společenských akcí související se základní činnosti spolku. Výdaje jsou určeny

zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
2

Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů
a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období výborém.

3

Výdaje musí odpovídat zaměření spolku a musí být schváleny:
a) do 1.000 Kč předsednictvem spolku;
b) nad 1.000

Kč

výborem spolku.
Čl. IX
Závěrečná

ustanovení

1

Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím
Ministerstva spravedlnosti ČR o zrušení spolku.

2

V případě zániku spolku se zbylé finanční prostředky poukazují ve prospěch školy.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne
V Hlučíně, dne

27. 09. 2017.

27. 09. 2017

\

............................................
Lucie Dziubová

Člen předsednictva

Lucie Ricková

Člen předsednictva

.MaL~:·Krettková
. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Člen předsednictva
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