STANOVY SDRUŽENÍ RODI
A P ÁTEL ŠKOLY P I
ZŠ V SADECH, z. s.
I. Úvodní ustanovení
Dne 3. 12. 1991 vzniklo Sdružení rodi

a p átel školy p i ZŠ V Sadech,

se sídlem V Sadech 560, 580 01 Havlí k v Brod,
I 464 85 031,
založené dle tehdy platného zákona .83/1990 Sb., o sdružování ob an , za
ú elem spolupráce rodi

a dalších osob s vedením školy v zájmu zvýšení

kvality a výchovy žák , navšt vujících školu.
V souladu s novým Ob anským zákoníkem (zák. . 89/2012 Sb.) sdružení
zm nilo ke dni 1. 1. 2014 svoji právní formu na spolek.
V souvislosti s p echodem na novou právní úpravu m ní Sdružení rodi a p átel
školy p i ZŠ V Sadech sv j název a p ijímá nové stanovy tak, aby pln odpovídaly
ustanovení zák. . 89/2012 Sb. (Ob anským zákoník).

II. Název a sídlo
1) Název spolku je „Sdružení rodi
stanovách dále jen “Spolek”).

a p átel školy p i ZŠ V Sadech, z. s.” (v t chto

2) Sídlem spolku je sídlo základní školy: V Sadech 560, 58001 Havlí k v Brod

III. Ú el spolku
1)Sdružení rodi a p átel školy p i ZŠ V Sadech, z. s. je nezávislým a dobrovolným
spolkem, který sdružuje rodi e a zákonné zástupce žák navšt vující Základní školu
V Sadech Havlí k v Brod (dále jen “škola”), a další osoby s vazbou na školu, jež
mají zájem o lenství ve Spolku.
2) Ú elem a posláním spolku je zejména
- spolupráce rodi a dalších zainteresovaných osob s vedením školy a u itelským
sborem za ú elem koordinace výchovného p sobení rodiny, školy a dalších
výchovných institucí
- ochrana práv, pot eb a oprávn ných zájm žák školy

- pomoc škole p i vytvá ení optimálních podmínek pro školní vzd lávání i
mimoškolní zájmové aktivity žák , v etn materiální a finan ní podpory

IV. innost spolku
K napln ní svého poslání vykonává spolek zejména tuto innost:
- úzce spolupracuje s vedením školy p i ešení nám t a problém souvisejících se
vzd láváním žák školy, shromaž uje nám ty a názory rodi a zprost edkovává
jejich p edkládání vedení školy
- vyjad uje se k výchovn -vzd lávací koncepci školy
- podporuje aktivní spolupráci rodi , zákonných zástupc d tí a p átel školy a jejich
zapojení do života školy
- p ispívá škole materiální a finan ní pomocí sm ující zejména ke zlepšení školního
prost edí, po ízení nadstandartních školních pom cek, podpo e akcí po ádaných
školou a reprezentaci školy navenek

V. lenství ve spolku
1) Vznik lenství
lenství ve spolku je dobrovolné. lenem se m že stát rodi nebo zákonný zástupce
žáka školy nebo se souhlasem výboru Spolku jakákoliv jiná osoba, která projeví o
lenství ve spolku zájem.
lenství ve Spolku vzniká zaplacením lenského p ísp vku. Výbor na vyžádání lena
vystaví potvrzení o lenství ve spolku.

2) len spolku má právo:
a) ú astnit se jednání lenské sch ze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do orgán Spolku
c) p edkládat orgán m Spolku iniciativní návrhy, podn ty a p ipomínky týkající se
innosti Spolku
d) vznášet žádost o pomoc p i ochran oprávn ných zájm svého dít te
e) podílet se na praktické innosti Spolku, aktivn pomáhat p i realizaci spole n
p ijatých usnesení
f) být informován o innosti a hospoda ení Spolku, v etn možnosti nahlížení do
rozpo tu a záv re né zprávy o hospoda ení a zápis ze zasedání orgán Spolku.

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

3) len Spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgán Spolku
b) platit pravideln a v ádném termínu lenské p ísp vky
c) aktivn hájit zájmy Spolku, dodržovat vnit ní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy Spolku
4) lenství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením lena Spolku, u in ným písemnou formou
b) z d vodu nezaplacení lenského p ísp vku okamžikem uplynutí náhradní lh ty pro
zaplacení stanovené výborem Spolku; náhradní lh ta nesmí být kratší než 1 m síce
od doru ení výzvy k úhrad
c) vylou ením lena Spolku z d vodu prokázaného porušení stanov Spolku na
základ rozhodnutí lenské sch ze.
d) dnem ukon ení vzd lávání všech potomk lena Spolku ve škole; v p ípad zájmu
lena však m že být lenství zachováno se souhlasem výboru Spolku
e) zánikem Spolku
5) Evidence len
Pro evidence svých len Spolek využívá seznam žák školy a p ehled o zaplacených
lenských p ísp vcích. Evidence len je neve ejná.
6) lenské p ísp vky
Výši lenských p ísp vk , jejich splatnost a zp sob úhrady schvaluje výbor Spolku
jedenkrát ro n .

VI. Orgány spolku
1) Organiza ní strukturu Spolku tvo í tyto orgány:
1. Rada Spolku
2. Statutární orgán – Výbor Spolku
3. zasedání všech len spolku – lenská sch ze

2) Rada spolku je nejvyšším orgánem spolku.
Rozhoduje o všech d ležitých v cech týkajících se spolku, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

ur uje zam ení innosti spolku
schvaluje stanovy Spolku a jejich zm ny
v rámci každé t ídy je volen jeden len do Rady Spolku
rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho p em n
rozhoduje o jakékoliv další záležitosti Spolku, kterou si rada spolku vyhradí,
a to i v p ípad , že náleží do rozhodovací kompetence jiného orgánu Spolku

Rada spolku se koná nejmén dvakrát do roka, vždy v témže termínu jako t ídní
sch zky školy. Termíny konání t ídních sch zek ur uje škola, která je svolává.
Informace o konání t ídních sch zek oznámí rodi m t ídní u itelé a jsou dostupné na
webových stránkách školy www.zssady.cz.
P edseda Spolku svolá radu spolku mimo pravidelné t ídní sch zky školy, pokud o to
písemn požádá alespo t etina len rady spolku. Informace o svolání rady spolku je
v takovémto p ípad dostupná na webových stránkách školy www.zssady.cz.

Dále je
rada spolku kolektivním výkonným orgánem Spolku, který vykonává
sm ující k napln ní ú elu Spolku a operativn ídí innost Spolku.

innost

Po et len Rady je dán po tem t íd školy, p i emž rodi e žák každé z nich zvolí ze
svého st edu vždy jednoho lena Rady (jednoho zástupce) a jednoho náhradníka, a to
na dobu neur itou. Funkce lena Rady skon í jeho odstoupením, odvoláním díl í
lenskou sch zí konanou v p íslušné t íd nebo zánikem jeho lenství ve Spolku. V
takovém p ípad musí být neprodlen díl í sch zí dot ené t ídy provedena volba
nového lena Rady zastupujícího p íslušnou t ídu.

Rada vykonává ídící innost Spolku, zejména
a)
b)
c)
d)
e)

rozhoduje o zp sobech realizace cíl Spolku
schvaluje rozpo et Spolku a zprávy o hospoda ení Spolku
stanoví výši lenských p ísp vk , jejich splatnost a zp sob úhrady
projednává všechny návrhy vzešlé ze sch zí t íd
jménem len Spolku projednává s vedením školy návrhy a p ipomínky v
otázkách spadajících do p sobnosti Spolku, p i emž úzce spolupracuje s
vedením školy na jejich ešení

f) rozhoduje o využití finan ních prost edk
stanoveným stanovami

Spolku v souladu s ú elem

g) ze svých len volí na dobu neur itou Výbor Spolku
h) ud luje souhlas s p ijetím zájemce, který není rodi em ani zákonným
zástupcem žáka školy, za lena Spolku
Sch zi Rady Spolku svolává podle pot eby se trnáctidenním p edstihem p edseda,
který zajistí také p izvání vedení školy. Sch zi Rady ídí p edseda nebo osoba jím
pov ená. Sch ze Rady je schopna se platn usnášet za p ítomnosti nadpolovi ní
v tšiny len . Rada rozhoduje hlasováním, k platnému p ijetí rozhodnutí je zapot ebí
nadpolovi ní v tšiny hlas p ítomných len . V p ípad rovnosti hlas rozhoduje
mín ní, ke kterému se p ikloní p edseda.
Každý len Rady je oprávn n v sídle Spolku nahlížet do listin týkajících se Spolku a
požadovat k nim vysv tlení.
4) Výbor - statutární orgán Spolku
Statutárním orgánem spolku je Výbor, který je zvolen Radou Spolku ze svých len .
Výbor má 4 leny.
Výbor volí ze svého st edu p edsedu a hospodá e Spolku.
Výbor zasedá minimáln dvakrát ro n , p ipravuje zasedání Rady spolku.
5) P edseda a hospodá Spolku
P edseda jedná jménem Spolku navenek ve všech záležitostech.
P edseda p i výkonu svojí funkce respektuje stanovy Spolku a stanoviska lenské
sch ze a výboru Spolku.
P edseda Spolku je volen na dobu neur itou. Funkce p edsedy zaniká jeho
odstoupením, odvoláním výborem nebo zánikem jeho lenství ve Spolku. V takovém
p ípad výbor bez zbyte ného odkladu zvolí nového p edsedu Spolku.
Hospodá Spolku zastupuje p edsedu v dob jeho nep ítomnosti nebo není-li p edseda
schopen dlouhodob vykonávat svou funkci. Hospodá jedná jménem Spolku navenek
v p ípad , že p edsedovi zanikla funkce a dosud nebyl zvolen nový p edseda. P i
výkonu této pravomoci se navenek prokazuje usnesením výboru Spolku.
Hospodá spolku hospoda í s finan ními prost edky a majetkem Spolku. Hospodá
sestavuje návrh rozpo tu Spolku na p íslušný školní rok a vypracovává p ehled
výb ru lenských p ísp vk a p ehled jejich erpání. Hospodá zpracovává
záv re nou zprávu o hospoda ení Spolku.
Funkce hospodá e Spolku zaniká odstoupením, odvoláním výborem nebo zánikem
jejich lenství ve Spolku. V takovém p ípad výbor bez zbyte ného odkladu zvolí
nového hospodá e Spolku.

Dalším orgánem je zasedání všech len – lenská sch ze. lenská sch ze se koná
v p ípad , že rada spolku je déle jak l rok ne inná. V takovém p ípad se koná
lenská sch ze v témže termínu jako t ídní sch zky školy. Termíny konání t ídních
sch zek ur uje škola, která je svolává. Informace o konání t ídních sch zek oznámí
rodi m t ídní u itelé a jsou dostupné na webových stránkách školy www.zssady.cz.
Dále p edseda Spolku svolá lenskou sch zi, pokud o to písemn požádá alespo
t etina len Spolku. Informace o svolání lenské sch ze je v takovémto p ípad
dostupná na webových stránkách školy www.zssady.cz.
Zasedání lenské sch ze probíhá v souladu s § 255 zákona 89/2012 Sb. formou
díl ích sch zí v p íslušných kmenových t ídách. len Spolku, jehož dít
nenavšt vuje školu, se zú astní díl í sch ze v kterékoliv t íd . Díl í sch zi vede a
výsledek hlasování zaznamená len Rady Spolku zvolený za p íslušnou t ídu.
lenská sch ze p ijímá rozhodnutí nadpolovi ní v tšinou hlas p ítomných len . Pro
p ijímání usnesení se zú astn ní lenové a hlasy z jednotlivých díl ích sch zí s ítají.
Usnesení lenské sch ze je platné, je-li schváleno nadpolovi ní v tšinou p ítomných
len .
V p ípad , že rada spolku je déle jak rok ne inná nebo, že se lenská sch ze koná
z podn tu alespo jedné t etiny len spolku, tak lenské sch zi p ísluší odvolat
dosavadní radu spolku – její leny a lenské sch zi p ísluší rozhodovat o všech
v cech, které jinak náleží do pravomoci rady spolku dle t chto stanov a to až do doby
zvolení nové rady spolku.
VII. Zásady hospoda ení Spolku
1) Spolek získává prost edky ke své innosti zejména z lenských p ísp vk , dalších
dobrovolných p ísp vk od p isp vatel a sponzorských dar .
2) Hospoda ení Spolku se ídí rozpo tem sestaveným hospodá em a schvalovaným
vždy na jeden školní rok Radou Spolku. Po uplynutí školního roku hospodá
zpracovává záv re nou zprávu o hospoda ení Spolku s p ehledem vybraných
lenských p ísp vk a dalších získaných prost edk a p ehledem jejich erpání.
Každý len Spolku je oprávn n nahlížet do rozpo tu a záv re né zprávy o
hospoda ení.
3) Spolek z izuje pro hospoda ení s finan ními prost edky b žný ú et. Dispozi ní
právo k ú tu mají hospodá a p edseda Spolku s tím, že k nakládání s finan ními
prost edky na ú tu je pot eba podpisu nebo p ítomnosti obou t chto osob.
4) V p ípad zániku Spolu p ipadne likvida ní z statek Základní škole V Sadech
Havlí k v Brod, která je dle svého uvážení použije ve prosp ch svých žák a k
rozvoji školy.

VIII. Záv re ná ustanovení
1) Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy Sdružení rodi
ZŠ V Sadech p ijaté p i jeho založení v roce 1991.

a p átel školy p i

2) Otázky, které nejsou t mito stanovami upraveny, se ídí aktuálními právními
p edpisy, zejména ustanoveními zákona . 89/2012 Sb. (Ob anský zákoník).

Stanovy ve shora uvedeném zn ní byly schváleny výro ní lenskou
sch zí konanou dne 24. 11. 2015.
Za Sdružení rodi

a p átel školy p i ZŠ V Sadech, z. s.

sídlo: V Sadech 560
580 01 Havlí k v Brod
I O: 464 850 31
Alena Holasová, p edseda

