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STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVĚTICE, Z. S. 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Světice, z.s. (dále také jen „Spolek“) je dobrovolným sdružením rodičů, 

zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí a mládeže a o činnost Základní školy 

Světice. Spolek hájí práva a zájmy žáků 

 

2. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení 

svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování. Spolek pracuje na principu demokracie, 

občanské tolerance a morálky, dbá na dodržování zákonů a dobrých mravů 

 

3. Spolek je právnickou osobou, založenou na dobu neurčitou 

 

4. název Spolku je: Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Světice, z. s.   

 

5. oficiální zkratka Spolku je: SRPŠ Světice  

 

6. sídlem Spolku a současně i adresou pro doručování všech písemností, je: U Hřiště 151, 251 01 Světice 

 

7. identifikační číslo Spolku je: 087 141 77 

 

 

Článek II. 

Účel činnosti Spolku 

1. účelem Spolku a předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost v níže uvedených 
oblastech: 
a) pomoci udržovat a dále rozvíjet principy a filosofii Základní školy Světice 
b) respektování práv, potřeb a zájmů žáků 
c) vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole 
d) vytváření bezpečného a všestranně podporujícího prostoru pro vzájemnou spolupráci mezi 

rodiči, pedagogy a vychovateli. 

 

 
2. Spolek dále vyvíjí činnosti vedlejší, které podporují činnosti hlavní, mezi které patří: 

a) podporovat a pomáhat zkvalitňovat pedagogický tým Základní školy Světice  
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b) pořádat kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce pro žáky, pedagogy a členy Spolku 
c) seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly Základní školy Světice 

a s úlohou rodičů při jejich naplňování 
d) spolupracovat s ostatními organizacemi i institucemi v obci i mimo ní v oblasti školství 
e) seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, či zákonných zástupců 

a podílet se na jejich vyřizování 
f) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při 

zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí 
g) předkládat podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci ve škole 
h) vykonávat hospodářskou aktivitu za účelem krytí nákladů na ztrátovou hlavní činnost 
i) předkládat projekty a žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů, včetně zdrojů Evropské 

unie 
j) finančně podporovat potřeby žáků a školy při jejím materiálním zabezpečení. 

 

 

Článek III. 

Orgány   Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

1. členská schůze  
2. členský výbor (dále jen výbor) 

- předseda 
- 2 místopředsedové 
- pokladník 

3. kontrolní komise 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

a) členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi jeho členy 
b) zasedání členské schůze je svoláváno předsedou výboru podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně, a to v termínu mezi 1. zářím až 30. listopadem příslušného školního roku. Předseda 
výboru je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně 
alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze sdělí předseda 
výboru vyvěšením oznámení o konání členské schůze na úřední desce školy, případně ještě 
dalším jiným vhodným způsobem, a to nejpozději třicet dní před jejím konáním. Součástí 
informace je návrh programu zasedání 

c) členská schůze je schopna usnášení, pokud je přítomna jedna pětina všech členů 
d) členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:  

- volí členy výboru a kontrolní komise a odvolává je,  
- schvaluje stanovy Spolku, jejich změny a doplňky, 
- schvaluje zprávu o činnosti Spolku za uplynulý školní rok,  
- schvaluje výši členského příspěvku a mimořádného příspěvku a termíny jejich splatnosti,  
- schvaluje rozpočet Spolku na stávající školní rok, 

e) členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
Spolku. 
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VÝBOR 
 

a) výbor je kolektivním statutárním orgánem, v čele s předsedou, který zajišťuje chod Spolku a 
naplňování cílů Spolku, 

b) výbor tvoří vždy 4 členové, 
c) funkční období všech členů výboru je 3leté, 
d) pro zajištění chodu výboru volí členská schůze předsedu, 2 místopředsedy a pokladníka, 
e) výbor připravuje veškeré materiály pro členskou schůzi Spolku, 
f) výbor sestavuje plán práce a rozpočet Spolku na stávající školní rok, 
g) výbor se schází dle plánu práce. V případě potřeby svolává mimořádnou schůzi jeho předseda,  
h) v případě poklesu počtu členů výboru pod 4 jmenuje výbor náhradní členy do nejbližšího 

zasedání členské schůze, kdy proběhne dovolba členů výboru, 
i) výbor je schopný usnášení, pokud jsou přítomny 2/3 jeho členů. Usnesení je přijato, pokud 

pro ně hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V 
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, 

j) na schůzi výboru mohou být zváni hosté bez práva hlasování, 
k) výbor má pravomoc přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, 
l) výbor rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro 

to existují závažné důvody. 
 
Předseda 
 
Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a jedná za Spolek navenek. Jeho funkční 
období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 
30 dnů od zvolení nového předsedy.  
 
Místopředsedové 
 
Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo pokud mu zdravotní stav 
nedovolí funkci vykonávat anebo je k tomu předseda písemně zmocní. 
 
Pokladník 
 
Pokladník vede účetní a finanční agendu Spolku. Pokladník zpracovává zprávu o hospodaření za 
příslušný školní rok. 
 
 
KONTROLNÍ KOMISE 
 
Kontrolní komise kontroluje vedení účetní agendy, správnost a soulad s rozpočtem poskytnutých 
finančních prostředků a to nejméně jedenkrát ročně; stav peněžních prostředků na bankovním účtu 
a v hotovosti kontroluje kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně. Členská schůze volí tři členy 
kontrolní komise, kteří si zvolí předsedu. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. 
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Článek IV. 
 

Jednání za Spolek 

Oprávnění jednat jménem Spolku mají předseda, místopředsedové nebo pokladník, a to předseda 
samostatně, místopředsedové a pokladník společně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu 
Spolku připojí svůj podpis předseda, případně místopředseda a pokladník, případně oba 
místopředsedové. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být předsedou Spolku 
zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným 
vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah 
zmocnění. 

 

Článek V. 

Členství 

Vznik členství 

1. členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen ke členství ve Spolku a nikomu nesmí být 
bráněno ze Spolku vystoupit 

2. členem Spolku může být občan ČR starší 18 let, který je zákonným zástupcem žáka navštěvujícího 
Základní školu Světice, členem Spolku se může stát na základě písemné přihlášky i jiná osoba, která 
se zajímá o výuku, výchovu a zájmovou činnost žáků studujících na Základní škole Světice a souhlasí 
se stanovami Spolku 

3. členství vzniká na základě podání písemné přihlášky, schválením výborem Spolku a zaplacením 
členského příspěvku, Členský příspěvek může být rozhodnutím výboru prominut 

4. členství ve Spolku nevznikne nebo zaniká, není-li zaplacen členský příspěvek. 

Členové Spolku mají právo: 

1. aktivně se podílet na každé činnosti Spolku 
2. volit a být volen do orgánů Spolku 
3. vyjadřovat své názory, náměty a připomínky 
4. osobně se účastnit projednávání svých návrhů ve výboru Spolku. 

Členové Spolku jsou povinni: 

1. dodržovat stanovy Spolku 
2. platit schválený finanční příspěvek 
3. šířit dobré jméno Spolku 
4. dále šířit filosofii a hlavní poslání Spolku. 

Členství ve Spolku zaniká: 

1. rodičům či zákonným zástupcům žáků dnem ukončení studia na škole 
2. nezaplacením příslušného finančního příspěvku na příslušný rok, aniž by byl příspěvek 

rozhodnutím výboru prominut 
3. vyloučením, v případě závažného porušení stanov, a to rozhodnutím výboru Spolku 
4. doručením písemné žádosti o ukončení členství výboru Spolku. 
5. v případě ukončení členství ve Spolku v termínu po zaplacení členského příspěvku na daný 

kalendářní rok, je tento příspěvek nevratný, pokud Výbor nerozhodne jinak. 
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Článek VI. 

Hospodaření Spolku 

1. předpokládaným zdrojem příjmů Spolku jsou: 
- finanční příspěvky členů 
- dary 
- výnosy z akcí pořádaných Spolkem 
- výnosy z majetku Spolku 
- veřejné zdroje a dotace 

2. výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc Základní škole Světice a jejím žákům 
3. výši finančního příspěvku schvaluje členská schůze 
4. pokud mají rodiče či zákonní zástupci na škole více žáků, finanční příspěvek mohou hradit pouze 

jednou. 

 

Článek VII. 

Společná ustanovení 

Kolektivní orgány Spolku rozhodují ve sboru. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, 
zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za 
neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo 
je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 
  
 

 

Článek VIII. 

Zrušení, likvidace a zánik Spolku 

 
1. Spolek se ruší z důvodů stanovených v § 268 občanského zákoníku 
2. při zrušení Spolku jmenuje likvidátora výbor Spolku 
3. likvidátor použije likvidační zůstatek ve prospěch žáků Základní školy Světice 
4. Spolek zaniká výmazem z rejstříku Spolků. 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

 

 

Ve Světicích dne 29. 5. 2019 

 

 


