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STANOVY SR 
 

 

 

Spolek rodičů při Základní škole Jiříkov 

 

 

I. Základní ustanovení 

 

čl. 1) Spolek rodičů při Základní škole Jiříkov (dále jen Spolek) je dobrovolná, nezávislá 

a nevýdělečná organizace, sdružující rodiče dětí, navštěvujících Základní školu Jiříkov, 

okres Děčín, p. o., jakož i další fyzické a právnické osoby, které mají zájem se Spolkem 

spolupracovat. 

 

čl. 2) Smyslem existence Spolku je všestranná pomoc při provozních a výchovných 

záměrech školy. 

 

čl. 3) Sídlem Spolku je Základní škola Jiříkov, okres Děčín, p. o., Moskevská 740, 407 

53 Jiříkov (dále jen ZŠ). 

 

II. Účel Spolku 

 

čl. 1) Hlavním cílem Spolku je: 

 podpora kvalitního a moderního školního vzdělávání v ZŠ 

 spolupráce s různými organizacemi při pořádání kulturních, sportovních                 

i jiných akcí 

 vedení finančního fondu Spolku a ve spolupráci s vedením ZŠ rozhodovat             

o jeho využití ve prospěch žáků ZŠ 

 zajišťovat finanční prostředky k naplnění těchto cílů formou příspěvků členů 

Spolku, dobrovolných darů od rodičů a sponzorů, aj. 

 organizace dobrovolné výpomoci při údržbě ZŠ  

 udržování vzájemné komunikace mezi rodiči dětí a ZŠ 

 

čl. 2) Pro zabezpečování úkolů Spolku bude po dohodě s vedením ZŠ bezplatně využito 

prostorů ZŠ tak, aby nebyl žádným způsobem narušován řádný provoz ZŠ. 

 

 

III. Členství ve Spolku 

 

čl. 1) Řádným členem Spolku se může stát rodič žáka, přijatého k docházce do ZŠ. 

 

čl. 2) Členství ve Spolku vzniká rodiči přijetím jeho dítěte do ZŠ (odst. III., čl. 1) a 

zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku člen vyjadřuje svůj 

souhlas se stanovami Spolku. 
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čl. 3) Jiná fyzická nebo právnická osoba se stane členem Spolku podáním písemné 

přihlášky a jejím schválením Výborem Spolku. 

 

čl. 4) Členové mají právo: 

a) účastnit se členské schůze Spolku a podílet se na jeho jednáních 

b) volit a být volen do Výboru, příp. dalších orgánů Spolku 

c) vznášet připomínky a náměty k činnosti Výboru po celé jeho funkční období 

d) být informován o pořádání všech akcí Spolku 

 

čl. 5) Členové jsou povinni: 

a) jednat v souladu se stanovami a programem Spolku 

b) účastnit se podle možností akcí svolávaných Spolkem a vedením ZŠ ve prospěch 

ZŠ 

c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku 

d) platit členské příspěvky 

 

čl. 6) Členství zaniká: 

a) ukončením docházky dítěte do ZŠ 

b) vystoupením ze Spolku, o němž je třeba písemně informovat Výbor Spolku 

c) vyloučením člena pro závažné porušení stanov; o zániku členství v tomto případě 

rozhoduje Členská schůze Spolku 

d) úmrtím (zánikem) člena Spolku 

 

čl. 7) Členské příspěvky: 

a) vystoupením ze Spolku v průběhu školního roku vzniká nárok na vrácení 

poměrné části členského příspěvku za daný školní rok 

 

 

IV. Orgány Spolku 

 

čl. 1) Orgány Spolku jsou Členská schůze a Výbor  

 

 

 

V. Členská schůze 

 

čl. 1) Kompetence Členské schůze:  

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, jejíž členy tvoří třídní důvěrníci. Třídní 

důvěrník je volen členy Spolku, kteří jsou rodiči, anebo zákonnými zástupci žáků v této 

třídě. Každý třídní kolektiv rodičů volí jednoho třídního důvěrníka. Volby důvěrníka 

třídy se musí zúčastnit takový počet členů Spolku, který není číselně nižší než jedna 

čtvrtina celkového počtu žáků v této třídě. Důvěrníci jsou voleni vždy v září, tj. 

začátkem školního roku. Třídní důvěrník hájí zájmy své třídy, zajišťuje kontakt mezi 

zákonnými zástupci, třídním učitelem, učiteli a vedením školy. Napomáhá při organizaci 

akcí Spolku. 

 

Členská schůze je zejména oprávněna:  

a) schvalovat stanovy a jejich změny  
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b) volit a odvolávat členy Výboru 

c) rozhodnout o vyloučení člena ze Spolku 

d) rozhodnout o zrušení Spolku 

e) schvalovat rozpočet Spolku na příslušný školní rok  

f) podávat návrhy, podněty, připomínky k činnosti Spolku  

g) projednat zprávu Výboru Spolku o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulý 

školní rok  

h) rozhodovat o výši členských příspěvků a jejich splatnosti 

i) navrhovat a schvalovat rozhodnutí zavazující Výbor Spolku  

 

Členská schůze může dále rozhodnout o dalších otázkách týkajících se činnosti Spolku, 

nejsou-li výslovně těmito stanovami svěřeny jinému orgánu.  

 

čl. 2) Svolávání Členské schůze:  

Členská schůze se schází minimálně jednou ročně. Členskou schůzi svolává dle potřeby 

předseda Výboru. Členská schůze se svolává osobní pozvánkou zaslanou členům 

Členské schůze nejméně 7 dnů přede dnem konání Členské schůze.  

 

čl. 3) Zasedání Členské schůze:  

Zasedání Členské schůze řídí předseda Výboru, nebo jím pověřený člen Výboru. 

Přítomnost dalších osob povoluje Výbor, a to na základě jejich písemné žádosti. O 

jednání Členské schůze se pořizuje zápis.  

 

čl. 4) Usnášeníschopnost a hlasování: 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % členů, kteří tvoří 

Členskou schůzi. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí přijímá Členská schůze 

nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.  

 

 

VI. Výbor 

 

čl. 1) Povaha a složení Výboru:  

Výbor je výkonným a statutárním orgánem Spolku; má dva členy – předsedu                         

a hospodáře. Členem Výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let s neomezenou 

způsobilostí k právním úkonům.  

 

čl. 2) Volba a funkční období Výboru:  

Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí na dobu neurčitou a jejich funkční období 

trvá do nadcházející volby. Členové Výboru mohou kdykoliv z funkce odstoupit. 

Odstoupení musí oznámit Členské schůzi, a to buď osobním vystoupením na zasedání 

Členské schůze, nebo písemným oznámením Členské schůzi. Výkon funkce končí 

dnem, kdy odstoupení člena Výboru projednala Členská schůze. Členská schůze je 

povinna projednat odstoupení člena Výboru na zasedání, na němž se o odstoupení 

dozvěděla a zvolit nového člena Výboru. Z vážných důvodů může člen Výboru 

odstoupit z funkce též písemným oznámením zaslaným dalšímu členu Výboru. V 

takovém případě výkon funkce končí dnem doručení odstoupení dalšímu členu Výboru. 

 

čl. 3) Kompetence Výboru:  
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Výbor zejména:  

a) svolává Členskou schůzi 

b) v období mezi zasedáními Členské schůze řídí a koordinuje veškerou činnost 

Spolku 

c) plní usnesení Členské schůze, pokud jsou v souladu s právními předpisy  

d) ve spolupráci se školou připravuje a navrhuje první Členské schůzi ve školním 

roce ke schválení rozpočet a výši členského příspěvku do Spolku  

e) hospodaří s majetkem Spolku podle schváleného rozpočtu  

 

čl. 4) Rozhodování Výboru:  

Výbor rozhoduje jednomyslně. 

 

 

VII. Předseda a hospodář 
čl. 1) Předseda:  

Předseda jedná jménem Spolku navenek a vykonává jeho běžné činnosti v souladu 

s ustanovením čl. VI. čl. 3), dbá na hospodárné využívání veškerých prostředků Spolku, 

dále spravuje bankovní účet spolku. 

 

čl. 2) Hospodář: 

Hospodář vede účetnictví (daňovou evidenci) a spravuje majetek Spolku, včetně 

bankovního účtu spolku, ke kterému má přístup stejně jako předseda spolku. V případě 

nepřítomnosti zastupuje předsedu.  

 

 

VIII. Prostředky Spolku 

 

čl. 1) Prostředky Spolku sestávají: 

a) z členských příspěvků, o jejichž výši rozhoduje Členská schůze  

b) z mimořádných příspěvků členů Spolku 

c) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmů 

 

čl. 2) Prostředky Spolku mohou být využity pouze pro zajištění cílů Spolku. 

 

čl. 3) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém 

vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, 

výnosy ze jmění a sponzorské dary. Způsob užití příjmů musí být v souladu s účelem 

Spolku dle platných právních předpisů. Výplaty prostředků provádí hospodář Spolku a 

předkládá je ke schválení Výboru Spolku. Prostředky nevyužité do konce správního 

roku se převádějí do příštího správního roku.  

 

čl. 4) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem Spolek a jedenkrát ročně 

na členské schůzi. 

 

 

IX. Organizační jednotky Spolku 
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čl. 1) Spolek nezřizuje zvláštní organizační jednotky. 

 

 

X. Zánik Spolku 

 

čl. 1) O zániku Spolku může rozhodnout pouze Členská schůze, přičemž pro rozpuštění 

Spolku musí být dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

čl. 1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 

předpisy. 

 

čl. 2) Stanovy Spolku byly schváleny na Členské schůzi dne: 14. 6. 2022 

 

 

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Škvorová, předsedkyně Spolku 


