Stanovy
Spolku rodičů, přátel a sponzorů ZŠ v Jevíčku
PREAMBULE
1. Spolek rodičů, přátel a sponzorů ZŠ v Jevíčku vzniknul jako občanské sdružení na základě
registrace Ministerstvem vnitra dne 19. prosince 1991.
2. Během jeho dosavadní činnosti usiloval o zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a vztahů mezi
pedagogy, rodiči a žáky.
3. Organizace pokračuje ve své činnosti pod právní formou spolku dle ustanovení § 214
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Spolek rodičů, přátel a sponzorů ZŠ v Jevíčku (dále jen „Spolek“).
2. Sídlo Spolku: Jevíčko
3. Spolek je dobrovolným samosprávným svazkem fyzických osob založeným na
demokratických zásadách.
4. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
5. Statutárním orgánem spolku je předseda.
Článek II.
Účel Spolku
1. Účelem spolku je
a) koordinovat působení rodiny a školy,
b) pomáhat škole, zejména při její východně vzdělávací činnosti,
c) vyjadřovat se k činnosti školy,
d) podporovat talentované a handicapované žáky.

ČÁST II - ČLENSTVÍ
Článek III.
Členství
1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každý člověk starší 18 let, jehož
dítě je žákem Základní školy Jevíčko. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.
2. Spolek nevede seznam členů.
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Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají zejména právo:
a) zúčastnit se veškeré činnosti Spolku,
b) volit za svoji třídu člena výboru,
c) nahlížet do dokumentace a záznamů o činnosti Spolku a vyjadřovat se k nim,
d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku,
e) volit a být volen do výboru Spolku,
f) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k návrhu výše členských příspěvků.
2. Členové mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
b) řádně platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené výborem.
c) v případě zvolení za člena výboru nebo předsedu vykonávat funkci s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Článek V.
Zánik členství
Členství ve Spolku zaniká:
a) vyloučením,
b) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené předsedou
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
c) vystoupením,
d) ukončením povinné školní docházky dítěte člena na Základní škole Jevíčko,
e) úmrtím člena,
f) zánikem Spolku.
Článek VI.
Vyloučení člena
1. Výbor spolku může člena vyloučit pro závažné porušení stanov, nebo pokud se po dobu
více než jednoho roku nezúčastní činnosti Spolku.
2. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen, který v návrhu uvede důvody vyloučení.
Člen navrhovaný k vyloučení, musí být s důvodem vyloučení seznámen nejméně 15 dnů
před jednáním Výboru, která bude o vyloučení rozhodovat.
3. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Rozhodnutí se doručí vyloučenému členovi.

ČÁST III – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
Článek VII.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
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a. třídní shromáždění členů,
b. výbor,
c. předseda
2. Funkční období členů výboru činí 1 rok. Funkční období předsedy činí 5 let. Opakované
zvolení je možné. Při uplynutí funkčního období zůstávají členové volených orgánů ve
funkci do zvolení nových členů.
3. Členství ve volených orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období (s výjimkou
uvedenou v předchozím odstavci), smrtí, odvoláním, odstoupením z funkce. Při
odstoupení z funkce zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení
o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku. To
nebrání uzavření dohody o zániku funkce mezi spolkem a takovým členem voleného
orgánu s uvedením jiného dne zániku funkce.
Článek VIII.
Třídní shromáždění členů
1. Třídní shromáždění členů je orgánem spolku, do jehož působnosti náleží pouze volba
a odvolání členů výboru. Počet třídních shromáždění členů je závislé na počtu tříd na
Základní škole Jevíčko. Na každou třídu připadá jedno třídní shromáždění členů.
2. Třídní shromáždění členů volí své zástupce do výboru. Volba probíhá na první rodičovské
schůzi třídy v příslušném školním roce. Zvoleným členem za určitou třídu je ten člen
spolku, pro kterého hlasovala většina přítomných rodičů – členů, jejichž děti jsou žáky
příslušného ročníku.
3. Odvolat člena výboru může třídní shromáždění členů pouze na rodičovské schůzi.
Článek IX.
Výbor
1. Výbor je nejvyšším orgánem Spolku. Výbor má tolik členů, kolik je tříd na Základní škole
Jevíčko. Členové výboru jsou voleni třídním shromážděním členů. Každá třída má ve
výboru jednoho zástupce. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru.
2. Pokud se uvolní místo člena výboru, může výbor kooptovat na uvolněné místo člena, a to
do doby než bude třídním shromážděním členů zvolen nový řádný člen. Kooptovaný člen
musí být rodičem žáka z třídy, která není zastoupena ve výboru.
3. Zasedání výboru svolává předseda (statutární orgán) nejméně 7 dní předem
prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným obvyklým způsobem. Z pozvánky musí
být patrné alespoň místo a čas zasedání výboru. Program zasedání je nepovinnou
náležitostí pozvánky. O záležitosti, která nebyla uvedena v programu zasedání při jeho
ohlášení, lze rozhodnout většinou hlasů přítomných členů výboru, pokud je zasedání
výboru usnášeníschopné.
4. Předseda je povinen svolat zasedání výboru z podnětu alespoň třetiny členů výboru.
Nesvolá-li předseda zasedání výboru ve lhůtě 30 dnů od doručení podnětu, může ten,
kdo podnět podal, svolat zasedání výboru na náklady Spolku sám.
5. Do působnosti výboru náleží rozhodování o:
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a) přijetí a změně stanov,
b) přijetí a změně jiných vnitřních předpisů Spolku,
c) rozhodování o hlavní činnosti Spolku,
d) schválení plánu hospodaření s finančními prostředky (rozpočet) a účetní závěrky,
e) výši členského příspěvku a lhůtě pro jeho zaplacení,
f) volbě a odvolání předsedy (statutárního orgánu),
g) vyloučení člena,
h) zrušení spolku; v případě zrušení spolku s likvidací rozhoduje také o jmenování
likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem,
i) o přeměnách spolku.
6. Výbor jedná jako kolektivní orgán ve sboru. Na jednání výboru je zpravidla přizván
zástupce vedení školy a školské rady, pokud však nejsou tyto osoby řádnými členy
výboru, mají pouze hlas poradní.
7. Výbor je usnášeníschopný a rozhoduje za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru.
8. Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání Výboru.
9. Výbor se schází zpravidla jednou za dva měsíce. V zápise ze zasedání výboru se uvede
u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis ze
zasedání výboru se zašle do 10 dnů po jeho vyhotovení mailem všem členům výboru.
10. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům
Výboru. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko
posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.
Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání výboru
informuje předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání
výboru. Korespondeční hlasování je možné provést prostřednictvím elektronické pošty.
11. Jednání výboru se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků
komunikace na dálku, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
Článek X.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Do působnosti předsedy náleží vše, co není

svěřeno do působnosti jiných orgánů.
2. Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně.
ČÁST IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek XI.
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek se ruší rozhodnutím výboru nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených § 270
občanského zákoníku.
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2. Výbor rozhodnutí o zrušení Spolku přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných
členů na zasedání výboru. Výbor při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
3. Likvidátor sestaví soupis majetku Spolku, který zpřístupní v sídle Spolku. O zveřejnění
seznamu členy Spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto
soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.
4. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou
činnost jako Spolek, podle rozhodnutí Výboru.
5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li mezi členy Spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn
výbor.
2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.

V Jevíčku dne ………………………………….
………………………………….
Předseda
úředně ověřený podpis
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