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I. Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: 

            Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek 

 

2. Sídlo spolku: Strážek 27, 592 53 

 

3. IČO spolku: 433 78 935 

 

4. Datum zápisu ve veřejném rejstříku: 1. 1. 2014 

 

5. Sídlo spolku : ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27, 592 53 

 

6. Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek (dále jen Spolek) je nezávislý subjekt, založený 

na principu dobrovolnosti, otevřenosti a partnerství s jednotlivci i organizacemi, 

s nimiž spolupracuje. Spolek je právnická osoba. 

 

 

II. Účel spolku 

 

1. Základním posláním Spolku je podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání ve 

škole a rozvíjet spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci dětí a žáků. 

2. Vést finanční fond spolku a ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o jeho využití ve 

prospěch žáků školy.  

3. Spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Městysem Strážek a napomáhat při 

plnění výchovně vzdělávacího programu školy.  

4. Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti žáků školy i jejich zákonných 

zástupců. 

5.  Napomáhat při organizaci školních a mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný 

průběh.  

6. Vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory školy a případné dobrovolné pomoci 

svých členů.  

7. Přijímat sponzorské dary a společně s vedením školy rozhodovat o jejich využití ve 

prospěch žáků školy. 

8. Finančně se podílet na zkvalitnění vybavení a zařízení školy a na nákupech učebních 

pomůcek pro žáky.  

9. Finančně podporovat aktivity školy v rámci rozpočtu spolku schváleném na daný školní 

rok. 

10.  K naplňování svého poslání přispívá Spolek zejména: 

- dobrovolnou prací svých členů 

- materiálními a finančními prostředky 

- podněty, doporučeními a návrhy 

- komunikací s vedením školy  

- zprostředkováním kontaktů mezi rodiči žáků a vedením školy 
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III. Členství 

 

1. Členem Spolku může být rodič, prarodič či jiný zákonný zástupce dětí a žáků školy, 

popřípadě jiná fyzická osoba, která je občanem ČR a je starší 18 let. 

 

2. Podmínkou členství je zájem o naplňování poslání Spolku a souhlas s jeho stanovami.  

 

3. Členství rodiče žáka základní školy vzniká po zaplacení členského příspěvku, schváleného 

Členskou schůzí pro daný školní rok.  

Členství rodiče dítěte mateřské školy vzniká zapsáním dítěte k předškolnímu vzdělávání a 

podepsáním souhlasu se členstvím ve spolku, rodič dítěte mateřské školy členský 

příspěvek neplatí. 

Členství jiné fyzické osoby vzniká podpisem prohlášení o členství ve Spolku. 

  

4. Ke vzniku členství osoby, která není rodičem, prarodičem ani zákonným zástupcem žáka 

školy, je nutný souhlas výboru. 

 

5. Členství ve Spolku zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla Spolku nebo 

kterémukoli členovi výboru 

c) ukončením docházky dítěte (dětí) člena do MŠ nebo ZŠ pokud člen písemně nepožádá o 

pokračování členství (v tomto případě se členství může prodloužit v souladu s bodem 4 čl. 

III těchto stanov) 

d) vyloučením na základě rozhodnutí Členské schůze, důvodem vyloučení je porušení stanov 

spolku 

 

6. Člen Spolku má právo volit a být volen do orgánů Spolku, podílet se na činnosti Spolku a 

být o ní přiměřeně informován, předkládat výboru návrhy a podněty. 

 

7. Povinností člena Spolku je nepoškozovat dobré jméno Spolku a dodržovat jeho stanovy.  

 

 

IV. Orgány 

 

1. Orgány Spolku jsou voleny z řad členů Spolku. 

 

2. Orgány Spolku jsou: 

a) Členská schůze 

b) Výbor  

 

                                                               V.    Členská schůze 

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  

1.  Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 

2.  Členskou schůzi svolává předseda spolku. Jednání řídí předseda spolku.  
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 3.  Členská schůze 

a. schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o změnách stanov spolku,  

b. schvaluje zásady hospodaření spolku a vnitřní předpisy spolku,  

c. schvaluje výši členských příspěvků,  

d. projednává cíle a plán činnosti spolku na další období,  

e. schvaluje zprávu o hospodaření 

g. rozhoduje o zániku spolku,  

h. rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí.  

 

 

4. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku. 

5. O jednání členské schůze se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina 

přítomných členů spolku.  

 

 

 

 

VI.  Výbor 

 

1. Výbor je výkonným orgánem Spolku, zabezpečuje usnesení Členské schůze a řídí běžnou 

činnost Spolku. 

 

2. Výbor spolku má zpravidla 11 členů. Minimální počet členů výboru spolku je 5. 

 

3. Funkční období členů Výboru je po dobu docházky dítěte člena Výboru do školy. 

 

4. Členy Výboru volí Členská schůze, a to nejprve tak, aby jednotliví členové zastupovali 

vždy jeden ročník ZŠ a každé oddělení MŠ. Není-li možné sestavit Výbor podle tohoto 

klíče, je možné doplnit počet členů volbou z dalších navržených kandidátů. Není-li možné 

zvolit 11 členů výboru z důvodu nízkého zájmu o kandidaturu, rozhodne Členská schůze o 

snížení počtu volených členů. 

 

5. Aby bylo rozhodnutí Výboru právoplatné, musí být hlasování přítomen alespoň 

nadpoloviční počet členů Výboru a pro přijetí návrhu musí hlasovat alespoň nadpoloviční 

počet přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

 
 

VII. Statutární zástupce 

 

1. Statutárním zástupcem Spolku je jeho předseda. Předsedu volí Členská schůze. 

  

2. Předseda jedná jménem spolku, zastupuje spolek navenek, svolává Členskou schůzi a 

Výbor. 
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3. Předseda odpovídá za vedení zápisů z jednání všech orgánů Spolku, za dokumentaci 

aktivit Spolku a za řádnou archivaci všech dokumentů Spolku.   

 

4. K písemným úkonům, kterými na sebe bere Spolek majetkové a jiné závazky, je nutný 

podpis předsedy. 

 

5. Bližší pravomoci předsedy určí svým usnesením výbor. 

 

6. Přestane-li  předseda vykonávat funkci v průběhu svého funkčního období, vykonává tuto 

funkci až do nejbližšího zasedání Členské schůze Výbor. 

 

 

VIII. Majetek a hospodaření 

 

1. Majetek Spolku tvoří hmotné a finanční prostředky. 

 

2. Zdrojem majetku jsou zejména: 

- příspěvky členů, 

- příspěvky, dotace, granty a dary, 

- příspěvky z veřejných zdrojů 

- výnosy z vlastní činnosti 

 

3. Majetek Spolku lze využívat výhradně k naplňování jeho poslání a cílů. 

 

4. Hospodaření s hmotným i finančním majetkem Spolku vykonává hospodář. 

 

5.   Hospodáře volí Členská schůze. 

 

6.  Hospodář odpovídá za to, že se toto hospodaření řídí platnými právními předpisy a za  

     řádné vedení účetnictví Spolku.  Hospodář předkládá výboru zprávu o hospodaření Spolku.  

 

7. Účetní období Spolku odpovídá školnímu roku, tj. začíná vždy 1. září aktuálního roku a  

    končí 31. srpna následujícího roku. 

 

8. Podpisové právo je svěřeno předsedovi. 

 

 

                                                        IX.      Přechodná ustanovení 

 

Sdružení při škole Strážek, 592 53, okres Žďár nad Sázavou bylo registrováno Ministerstvem 

vnitra ČR dne 11. 12. 1991 podle zákona č. 83/1990 Sb.  V souvislosti s novým občanským 

zákoníkem,  zákon č. 89/2012 Sb. ( dále jen NOZ) se sdružení od 1. 1. 2014 transformovalo 

na spolek, došlo ke změně názvu a úpravě stanov spolku.   
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                                                             X.   Zánik 

 

1. Spolek zaniká  

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,  

b. pravomocným rozhodnutím soudu.  

 

2. Veškerý majetek spolku připadne při jeho zániku Základní škole a Mateřské škole Strážek, 

příspěvková organizace, Strážek 27.  

 

 

                                            XI.           Závěrečná ustanovení 

 

 

Stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 23. 4. 2014. Tyto stanovy nabývají účinnosti 

dnem zapsání Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Strážek do veřejného rejstříku vedeným krajským 

soudem v Brně. 

 

 

 

 

 

 


