STANOVY
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ ÚJEZD, Z. S.
I. Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd , z. s. (dále také jen „SRPŠ“) je
dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o
výchovu a vzdělávání dětí a mládeže a o činnost ZŠ a MŠ Újezd (dále také jen „škola“).
SRPŠ hájí práva a zájmy žáků.
2. SRPŠ je nezávislé 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. SRPŠ pracuje na principu demokracie, občanské tolerance a
morálky, dbá na dodržování zákonů a dobrých mravů.
3. SRPŠ je právnickou osobou, založena na dobu neurčitou.
4. Název SRPŠ je: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd, z. s.
5. Oficiální zkratka názvu SRPŠ je: SRPŠ Újezd
6. Sídlo SRPŠ je zpravidla sídlo školy. Aktuálním sídlem SRPŠ a současně i adresou pro
doručování všech písemností, je: Újezd 252, PSČ 763 25
7. Identifikační číslo SRPŠ je: 48473111
II. Účel, cíle a hlavní činnost spolku

1. Hlavní činnost SRPŠ je zaměřena zejména na:





respektování práv, potřeb a zájmu žáků,
vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu
v rodinách i ve škole,
zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání,
vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli.

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







pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo
pro podporu aktivit ZŠ a MŠ Újezd a jeho žáků,
seznamovat rodiče a širokou veřejnost s činností školy jako vzdělávací instituce,
přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů,
předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit dětí,
spolupracovat s ostatními organizacemi i institucemi v obci i mimo ní v oblasti
školství.

III. Orgány SRPŠ
Orgány SRPŠ:
Orgánem SRPŠ je výbor SRPŠ, složený z volených zástupců jednotlivých tříd v čele
s předsedou, který zajišťuje chod SRPŠ a naplňování cílů SRPŠ. Pro zajištění chodu SRPŠ
volí výbor předsedu, pokladníka a revizní komisi.

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná za spolek navenek.
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda, v případě
jeho nepřítomnosti dva členové výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být
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. Předseda je volen členy výboru ze členů výboru. Jeho funkční
období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději
do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

Pokladník vede účetní a finanční agendu spolku.

Revizní 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 revizní komise nejméně jedenkrát ročně. Revizní
komise pracuje v počtu dvou členů. Oprávnění jednat jménem SRPŠ mají předseda, nebo
pokladník, a to i samostatně. V případě potřeby svolává mimořádnou schůzi jeho předseda.
Členy výboru se stávají zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd, zvolení na třídní schůzce
začátkem školního roku. Výbor je schopný usnášení, pokud jsou přítomni 2/3 jeho členů.
Usnesení je přijato, pokud pro něho hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů.
Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Na schůzi
výboru mohou být zváni dle potřeby hosté bez práva hlasování. Výbor má pravomoc přijímat
členy, rozhodovat o jejich vyloučení. Výbor schvaluje interní organizační normy spolku.
IV. Členství ve spolku
1. Členství v SRPŠ
a. Členství v SRPŠ je dobrovolné.
b. Členem SRPŠ může být každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se
stanovami a programem SRPŠ a zaplatí členský příspěvek. Zákonný zástupce
žáka zapsaného na škole, se stává členem automaticky po zaplacení členského
příspěvku na školní rok. Členství zákonného zástupce v SRPŠ nevznikne nebo
zaniká, není-li zaplacen členský poplatek.
c. Členem SRPŠ se může stát na základě písemné přihlášky jiná osoba, která se
zajímá o výuku, výchovu a zájmovou činnost žáků studujících ve škole a
souhlasí se stanovami sdružení. Členství vzniká na základě schválení písemné
přihlášky výborem spolku a zaplacení členského poplatku.

d. Členství v SRPŠ trvá po dobu uvedenou v písemné přihlášce (např. po dobu
studia žáka ve škole), pokud není dohodnuto jinak.
e. Členství v SRPŠ končí nezaplacením členského příspěvku nebo písemným
oznámením člena o ukončení členství zaslaného výboru SRPŠ, případně z
jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Práva člena SRPŠ.
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním,
b. volit výbor spolku,
c. být volen do výboru,
d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e. aktivně se spolupodílet na činnosti SRPŠ,
f. nahlédnout do účetní, finanční a ostatní evidence SRPŠ,
g. být přítomen při schůzi výboru s hlasem poradním bez práva hlasovat.
3. Povinnosti člena SRPŠ:
a. dodržovat stanovy SRPŠ, plnit usnesení orgánů spolku,
b. aktivně se podílet na plnění cílů SRPŠ,
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech SRPŠ,
d. platit členské příspěvky schválené členskou schůzí spolku,
e. zdržet se jakéhokoliv jednání, jimž by byla poškozena pověst a dobré jméno
organizace nebo uvádět na veřejnosti důvěrné záležitosti, o nichž se dozvěděl v
souvislosti s činností SRPŠ.
V. Hospodaření
1. Způsob hospodaření
a. Hospodářským rokem je stanoveno období od 1. září do 31. srpna roku
následujícího.
b. Hospodaření SRPŠ je podřízeno jeho cílům uvedeným v bodě II. těchto stanov
s ohledem na platné právní normy a předpisy.
c. O hospodaření SRPŠ je výbor povinen vést řádným způsobem zápisy v
účetních knihách a jiných evidencích tak, aby bylo správné, průkazné a
pravdivé.
d. Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví.
e. Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok je součástí zprávy o SRPŠ
přednesené na výborové schůzi.
f. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani
právnických osob. Platí to v plné míře pro členy spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
g. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem
řádného naplňování poslání a cílů spolku.

h. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány
spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
i. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
j. Proti hospodaření SRPŠ má právo vznést odůvodněný odpor každý ze členů.
Při vyslovení odporu k hospodaření SRPŠ je členskou schůzí zvolena tříčlenná
kontrolní komise, která má právo prověřit všechny dokumenty a vztahy
související se sdružením a posoudit jejich platnost. Zpráva o výsledku šetření
vzneseného odporu je součástí zprávy o činnosti na následující členské schůzi.
2. Zdroje majetku tvoří zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

členské příspěvky,
mimořádné příspěvky,
výnosy z vlastního majetku,
dary fyzických a právnických osob,
výnosy z akcí pořádaných SRPŠ Újezd při ZŠ a MŠ, z. s. nebo za jeho účasti,
dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů.

3. Příspěvky členů
a) Výši členského příspěvku a datum jeho splatnosti schvaluje výborová schůze
na každý školní rok.
b) Výborová schůze může rozhodnout o mimořádném příspěvku a datu jeho
placení, a to i jen pro určitou skupinu členů. V případě mimořádné situace
může o tomto mimořádném příspěvku rozhodnout výbor. Tento mimořádný
příspěvek je dobrovolný a jeho nezaplacení neubírá členovi práva ani další
povinnosti. Žákovi nevzniká nárok na čerpání výhod dle článku II., pokud jeho
zákonný zástupce není členem SRPŠ, dle článku IV. bodu 1. 5

VI. Závěrečná ustanovení
a) SRPŠ vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto
stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí
výborovou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do
sbírky listin spolkového rejstříku.
b) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
c) O zrušení SRPŠ rozhoduje hlasování většiny všech členů spolku přítomných na
členské schůzi. Majetkové vypořádání provede tříčlenná likvidační komise zvolená
členskou schůzí. Součástí rozhodnutí o zrušení sdružení je i způsob naložení s
likvidačním zůstatkem.
d) d) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí.

Stanovy byly schváleny na výborové schůzi dne 24. 11. 2015

V Újezdě dne: .........................

Zapsal: Miluše Dobiášová Kostková

Ověřil:

