
STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI 
ZŠ V SADECH, z. s.  

I. Úvodní ustanovení  

Dne 3. 12. 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech,        

se sídlem V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod, 

 IČ 464 85 031,              

založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za 

účelem spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy v zájmu zvýšení 

kvality a výchovy žáků, navštěvujících školu.                                                      

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení 

změnilo ke dni 1. 1. 2014 svoji právní formu na spolek.   

V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu mění Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ V Sadech svůj název a přijímá nové stanovy tak, aby plně odpovídaly 
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (Občanským zákoník).              

II. Název a sídlo   

1) Název spolku je „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z. s.” (v těchto 
stanovách dále jen “Spolek”).   

2) Sídlem spolku je sídlo základní školy: V Sadech 560, 58001 Havlíčkův Brod  

                                             III.  Účel spolku  

1)Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z. s. je nezávislým a dobrovolným 
spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků navštěvující Základní školu 
V Sadech Havlíčkův Brod (dále jen “škola”), a další osoby s vazbou na školu, jež 
mají zájem o členství ve Spolku.    

2) Účelem a posláním spolku je zejména 

- spolupráce rodičů a dalších zainteresovaných osob s vedením školy a učitelským 
sborem za účelem koordinace výchovného působení rodiny, školy a dalších 
výchovných institucí  

- ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy  



- pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i 
mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční podpory  

 IV. Činnost spolku   

K naplnění svého poslání vykonává spolek zejména tuto činnost:   

- úzce spolupracuje s vedením školy při řešení námětů a problémů souvisejících se 
vzděláváním žáků školy, shromažďuje náměty a názory rodičů a zprostředkovává 
jejich předkládání vedení školy   

- vyjadřuje se k výchovně-vzdělávací koncepci školy   

- podporuje aktivní spolupráci rodičů, zákonných zástupců dětí a přátel školy a jejich 
zapojení do života školy   

- přispívá škole materiální a finanční pomocí směřující zejména ke zlepšení školního 
prostředí, pořízení nadstandartních školních pomůcek, podpoře akcí pořádaných 
školou a reprezentaci školy navenek   

                                    V. Členství ve spolku   

1) Vznik členství  

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát rodič nebo zákonný zástupce 
žáka školy nebo se souhlasem výboru Spolku jakákoliv jiná osoba, která projeví o 
členství ve spolku zájem.

Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Výbor na vyžádání člena 
vystaví potvrzení o členství ve spolku.  

2) Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,   

b) volit a být volen do orgánů Spolku   

c) předkládat orgánům Spolku iniciativní návrhy, podněty a připomínky týkající se 
činnosti Spolku   

d) vznášet žádost o pomoc při ochraně oprávněných zájmů svého dítěte   

e) podílet se na praktické činnosti Spolku, aktivně pomáhat při realizaci společně 
přijatých usnesení   

f) být informován o činnosti a hospodaření Spolku, včetně možnosti nahlížení do 
rozpočtu a závěrečné zprávy o hospodaření a zápisů ze zasedání orgánů Spolku. 



Informace jsou dostupné v listinné podobě v sídle Spolku a v elektronické podobě 
na webových stránkách školy www.zssady.cz.  

3) Člen Spolku je povinen:  

a) dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku  

b) platit pravidelně a v řádném termínu členské příspěvky   

c) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 
které by byly v rozporu se zájmy Spolku   

4) Členství ve Spolku zaniká:  

a) vystoupením člena Spolku, učiněným písemnou formou   

b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku okamžikem uplynutí náhradní lhůty pro 
zaplacení stanovené výborem Spolku; náhradní lhůta nesmí být kratší než 1 měsíce 
od doručení výzvy k úhradě   

c) vyloučením člena Spolku z důvodu prokázaného porušení stanov Spolku na 
základě rozhodnutí členské schůze.   

d) dnem ukončení vzdělávání všech potomků člena Spolku ve škole; v případě zájmu 
člena však může být členství zachováno se souhlasem výboru Spolku  

e) zánikem Spolku   

5) Evidence členů  

Pro evidence svých členů Spolek využívá seznam žáků školy a přehled o zaplacených 
členských příspěvcích. Evidence členů je neveřejná.   

6) Členské příspěvky 

Výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob úhrady schvaluje výbor Spolku 
jedenkrát ročně.   

                                           VI. Orgány spolku   

1) Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:  

1. Rada Spolku   
2. Statutární orgán – Výbor Spolku    
3. zasedání všech členů spolku – členská schůze 



2) Rada spolku  je nejvyšším orgánem spolku. 

Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) určuje zaměření činnosti spolku   
b) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny  
c) v rámci každé třídy je volen jeden člen do Rady Spolku  
d) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně  
e) rozhoduje o jakékoliv další záležitosti Spolku, kterou si rada spolku vyhradí, 

a to i v případě, že náleží do rozhodovací kompetence jiného orgánu Spolku   

Rada spolku se koná nejméně dvakrát do roka, vždy v témže termínu jako třídní 
schůzky školy. Termíny konání třídních schůzek určuje škola, která je svolává. 
Informace o konání třídních schůzek oznámí rodičům třídní učitelé a jsou dostupné na 
webových stránkách školy www.zssady.cz.    

Předseda Spolku svolá radu spolku mimo pravidelné třídní schůzky školy, pokud o to 
písemně požádá alespoň třetina členů rady spolku. Informace o svolání rady spolku je 
v takovémto případě dostupná na webových stránkách školy www.zssady.cz.    

Dále je  

rada spolku kolektivním výkonným orgánem Spolku, který vykonává činnost 
směřující k naplnění účelu Spolku a operativně řídí činnost Spolku.   

Počet členů Rady je dán počtem tříd školy, přičemž rodiče žáků každé z nich zvolí ze 
svého středu vždy jednoho člena Rady (jednoho zástupce) a jednoho náhradníka, a to 
na dobu neurčitou. Funkce člena Rady skončí jeho odstoupením, odvoláním dílčí 
členskou schůzí konanou v příslušné třídě nebo zánikem jeho členství ve Spolku. V 
takovém případě musí být neprodleně dílčí schůzí dotčené třídy provedena volba 
nového člena Rady zastupujícího příslušnou třídu.    

Rada vykonává řídící činnost Spolku, zejména  

a) rozhoduje o způsobech realizace cílů Spolku  
b) schvaluje rozpočet Spolku a zprávy o hospodaření Spolku   
c) stanoví výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob úhrady  
d) projednává všechny návrhy vzešlé ze schůzí tříd    
e) jménem členů Spolku projednává s vedením školy návrhy a připomínky v 

otázkách spadajících do působnosti Spolku, přičemž úzce spolupracuje s 
vedením školy na jejich řešení  

f) rozhoduje o využití finančních prostředků Spolku v souladu s účelem 
stanoveným stanovami  



g) ze svých členů volí na dobu neurčitou Výbor Spolku  
h) uděluje souhlas s přijetím zájemce, který není rodičem ani zákonným 

zástupcem žáka školy, za člena Spolku  

Schůzi Rady Spolku svolává podle potřeby se čtrnáctidenním předstihem předseda, 
který zajistí také přizvání vedení školy. Schůzi Rady řídí předseda nebo osoba jím 
pověřená. Schůze Rady je schopna se platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů. Rada rozhoduje hlasováním, k platnému přijetí rozhodnutí je zapotřebí 
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
mínění, ke kterému se přikloní předseda.   

Každý člen Rady je oprávněn v sídle Spolku nahlížet do listin týkajících se Spolku a 
požadovat k nim vysvětlení.   

4) Výbor - statutární orgán Spolku   

Statutárním orgánem spolku je Výbor, který je zvolen Radou Spolku ze svých členů. 

Výbor má 4 členy. 

Výbor volí ze svého středu předsedu a hospodáře Spolku. 

Výbor zasedá minimálně dvakrát ročně, připravuje zasedání Rady spolku.  

  5) Předseda a hospodář Spolku  

Předseda jedná jménem Spolku navenek ve všech záležitostech.   

Předseda při výkonu svojí funkce respektuje stanovy Spolku a stanoviska členské 
schůze a výboru Spolku.   

Předseda Spolku je volen na dobu neurčitou. Funkce předsedy zaniká jeho 
odstoupením, odvoláním výborem nebo zánikem jeho členství ve Spolku. V takovém 
případě výbor bez zbytečného odkladu zvolí nového předsedu Spolku.  

Hospodář Spolku zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo není-li předseda 
schopen dlouhodobě vykonávat svou funkci. Hospodář jedná jménem Spolku navenek 
v případě, že předsedovi zanikla funkce a dosud nebyl zvolen nový předseda. Při 
výkonu této pravomoci se navenek prokazuje usnesením výboru Spolku.  

Hospodář spolku hospodaří s finančními prostředky a majetkem Spolku. Hospodář 
sestavuje návrh rozpočtu Spolku na příslušný školní rok a vypracovává přehled 
výběru členských příspěvků a přehled jejich čerpání. Hospodář zpracovává 
závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku.  

Funkce hospodáře Spolku zaniká odstoupením, odvoláním výborem nebo zánikem 
jejich členství ve Spolku. V takovém případě výbor bez zbytečného odkladu zvolí 
nového hospodáře Spolku.  



Dalším orgánem je zasedání všech členů – členská schůze. Členská schůze se koná 
v případě, že rada spolku je déle jak l rok nečinná. V takovém případě  se koná 
členská schůze v témže termínu jako třídní schůzky školy. Termíny konání třídních 
schůzek určuje škola, která je svolává. Informace o konání třídních schůzek oznámí 
rodičům třídní učitelé a jsou dostupné na webových stránkách školy www.zssady.cz.    

Dále předseda Spolku svolá členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň 
třetina členů Spolku. Informace o svolání členské schůze je v takovémto případě 
dostupná na webových stránkách školy www.zssady.cz.    

Zasedání členské schůze probíhá v souladu s § 255 zákona 89/2012 Sb. formou 
dílčích schůzí v příslušných kmenových třídách. Člen Spolku, jehož dítě 
nenavštěvuje školu, se zúčastní dílčí schůze v kterékoliv třídě. Dílčí schůzi vede a 
výsledek hlasování zaznamená člen Rady Spolku zvolený za příslušnou třídu.   

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro 
přijímání usnesení se zúčastnění členové a hlasy z jednotlivých dílčích schůzí sčítají. 
Usnesení členské schůze je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných 
členů.  

V případě, že rada spolku je déle jak rok nečinná nebo, že se členská schůze koná 
z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku, tak členské schůzi přísluší odvolat 
dosavadní radu spolku – její členy a členské schůzi přísluší rozhodovat o všech 
věcech, které jinak náleží do pravomoci rady spolku dle těchto stanov a to až do doby 
zvolení nové rady spolku.   

VII. Zásady hospodaření Spolku  

1) Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků, dalších 
dobrovolných příspěvků od přispěvatelů a sponzorských darů.   

2) Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem sestaveným hospodářem a schvalovaným 
vždy na jeden školní rok Radou Spolku. Po uplynutí školního roku hospodář 
zpracovává závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku s přehledem vybraných 
členských příspěvků a dalších získaných prostředků a přehledem jejich čerpání. 
Každý člen Spolku je oprávněn nahlížet do rozpočtu a závěrečné zprávy o 
hospodaření.

3) Spolek zřizuje pro hospodaření s finančními prostředky běžný účet. Dispoziční 
právo k účtu mají hospodář a předseda Spolku s tím, že k nakládání s finančními 
prostředky na účtu je potřeba podpisu nebo přítomnosti obou těchto osob. 

4) V případě zániku Spolu připadne likvidační zůstatek Základní škole V Sadech 
Havlíčkův Brod, která je dle svého uvážení použije ve prospěch svých žáků a k 
rozvoji školy.



VIII. Závěrečná ustanovení  

1) Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při 
ZŠ V Sadech přijaté při jeho založení v roce 1991.  

2) Otázky, které nejsou těmito stanovami upraveny, se řídí aktuálními právními 
předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).   

Stanovy ve shora uvedeném znění byly schváleny výroční členskou 
schůzí konanou dne 24. 11. 2015. 

 Za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, z. s. 

sídlo: V Sadech 560 

580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 464 850 31 

Alena Holasová, předseda 
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