Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen „spolek“)
Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny

Čl. 2
Statut spolku
1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny je spolek ve smyslu ustanovení § 214
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou
způsobilou k právnímu jednání.
2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména všestranná pomoc
Základní škole a Mateřské škole Křtiny.
3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku
Cílem spolku je poskytovat všestrannou materiálně technickou, finanční a organizační
pomoc Základní škole a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků
a při zkvalitňování materiálního vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní,
společenský a sportovní rozvoj dětí a žáků.
Za tímto účelem bude spolek usilovat o získávání darů, dotací a grantů určených na
podporu vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných aktivit ZŠ a MŠ Křtiny
a poskytovat pomoc při organizaci těchto aktivit. Rovněž bude propagovat činnost
spolku a činnost ZŠ a MŠ Křtiny.

Čl. 4
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší
18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti,
rasy a státní příslušnosti a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli
sdružení. Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán nebo osoba,
kterou si sama určí. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou
osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Členství ve spolku vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením vstupního členského
příspěvku.
3. Vstupní členský příspěvek je v minimální výši 20,- Kč (slovy dvacet Kč) a je splatný
současně s podáním přihlášky. Členský příspěvek se platí každoročně v uvedené
minimální výši.
4. Členství zaniká:
• dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením radě – členství končí
dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství radě spolku

•
•
•
•
•

úmrtím člena,
u právnické osoby jejím zrušením,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady zejména z důvodu
závažného porušení stanov spolku nebo závažného ohrožení dobrého jména
spolku, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena
nezaplacením členského příspěvku do 30 kalendářních dnů od data splatnosti,
zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou
právní formu

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:
• účastnit se jednání valné hromady spolku,
• účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
• volit orgány spolku,
• být volen do orgánů spolku,
• předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
a žádat orgány sdružení o jejich vyjádření
• užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
Člen má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. 6
Orgány spolku
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány spolku:
1. valná hromada,
2. rada spolku a jeho předseda,
3. revizní skupina

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává předseda rady spolku podle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně.
4. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů
spolku.
5. Valná hromada zejména:
• rozhoduje o změnách stanov spolku,

•

schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet
a roční závěrku hospodaření,
• volí členy rady spolku a revizní skupiny
• stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
• rozhoduje o počtu členů rady spolku,
• rozhoduje o zrušení členství,
• rozhoduje o zrušení spolku.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro
něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení
spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze
členů. Funkční období rady je jeden rok. Opakovaná volba je možná.
3. Rada má nejméně pět členů, a to předsedu, místopředsedu, správce a dva členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1x ročně.
5. Rada zejména:
• koordinuje činnost spolku,
• svolává valnou hromadu,
• zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
• předkládá valné hromadě plán činnosti spolku a přijímá opatření k jeho realizaci
i k zabezpečení dalších úkolů směřujících k naplnění cílů spolku,
• předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
závěrku hospodaření,
6. Předseda, místopředseda rady a správce spolku zastupují sdružení navenek
a jednají jeho jménem. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.
7. K zajištění činnosti spolku rada zřizuje sekretariát spolku, který je totožný se
sekretariátem ZŠ a MŠ Křtiny.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, svolá předseda rady spolku mimořádné zasedání
valné hromady. Tato valná hromada bude usnášeníschopná počtem přítomných
členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
11. Rada spolku pověří jednoho ze svých členů pořizováním zápisů z jednání rady
a valné hromady. Rovněž bude vždy jeden člen rady pověřen ověřením zápisu.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje
spolek navenek a jedná jeho jménem.
2. Předseda svolává radu spolku a valnou hromadu a řídí jejich jednání. Pozvánky na
jednání musí být rozeslány písemně nebo elektronicky nejpozději sedm dnů před
jednáním.

3. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi rady, požádá-li jej o to
nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení a valné hromady.
Správce spolku
1. Zodpovídá za hospodářskou činnost spolku.
2. Vede evidenci hospodaření v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Připravuje pro jednání rady a valné hromady výroční zprávu o hospodaření za
uplynulý kalendářní rok.
4. Vyřizuje veškerou agendu související s činností spolku.

Čl. 9
Revizní skupina
1. Revizní skupina je kontrolním orgánem spolku. Má tři členy.
2. Revizní skupina je volena valnou hromadou na období jednoho roku, opakovaná
volba je možná.
3. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím v radě spolku.
4. Revizní skupina kontroluje hospodaření spolku, dohlíží zejména na to, jak je
nakládáno s dary, dotacemi, příspěvky a na to, zda je hospodaření v souladu
s rozpočtem.
5. Kontrolu provádí revizní skupina nezávisle na ostatních orgánech, na základě
vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci
odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
6. Revizoři jsou oprávněni nahlížet do účetních knih, dokladů a kontrolovat v nich
obsažené údaje. Jsou oprávněni vyžadovat od členů rady spolku vysvětlení.
7. Revizní skupina podává zprávu o výsledcích kontrol na jednání rady spolku a valné
hromady.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Evidence hospodaření je vedena v souladu s obecně závaznými předpisy.
2. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
• výnosy majetku,
• členské příspěvky,
• dotace a granty,
• příjmy z vedlejší vlastní činnosti (sběr starého papíru, kaštanů,…).
4. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Příklady použití prostředků spolku:
• nákup učebních pomůcek do jednotlivých sbírek ZŠ a MŠ Křtiny,
• nákup materiálu a vybavení pro zlepšení životního prostředí ve školní budově
a jejím areálu,
• na organizační a materiálové zajištění zájmové činnosti žáků,
• na odměny žákům, kteří reprezentovali ZŠ a MŠ Křtiny,

• na odměny žákům za soutěže v rámci školy,
• na cestovné žákům na soutěže,
• příspěvky žákům na školní sportovní, kulturní, pobytové, naučné akce, …
6. Členství v radě spolku i v revizní skupině jsou čestnými funkcemi. Členům náleží
pouze náhrada nutných vynaložených nákladů, které jim vznikly při plnění úkolů
vyplývajících z jejich funkce ve prospěch spolku. Tyto nutně vynaložené náklady
podléhají schválení rady spolku O případné odměně a její výši může rozhodnout
valná hromada na návrh člena spolku.

Čl. 11
Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě valné hromady nebo
z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků do vlastnictví
Základní školy a Mateřské školy Křtiny.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto
stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou
hromadou s účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku.
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Ve Křtinách dne 25. 3. 2015
……………………………………..
RNDr. Petr Lukáš, předseda spolku

