Stanovy Spolku rodičů při Základní škole
a Praktické škole Nové Město na Moravě,
Malá 154
(dále jen Stanovy)

Čl. I

Název a sídlo
Název Spolku rodičů při Základní škole a Praktické škole Nové Město na Moravě, Malá 154
(dále jen Spolek) je „Šance - spolek rodičů“. Sídlo Spolku je v Novém Městě na Moravě na
ulici Malá č.p. 154, PSČ 592 31.

Čl. II

Charakter spolku
1. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, jejichž společným
zájmem je podpora žáků Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě,
Malá 154 (dále jen Škola).
2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při školním
vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti, podporující práci a rozvoj Školy.
3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ust. § 214 a násl. občanského
zákoníku(dále jen NOZ), v platném znění.
Čl. III

Účel spolku
Základní účel spolku:
a) Podpora rozvoje kvalitního a moderního vzdělávání dětí a žáků Školy
b) Rozvoj komunikace mezi Školou a rodiči žáků a školskou radou
c) Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy nejen v oblasti vzdělávání a
kultury, s ostatními školami či školkami a dalšími státními i nestátními
organizacemi a institucemi
d) Dobrovolná pomoc Škole při plnění jejího poslání
e) Reakce na potřeby okolí Školy a územněsprávní změny týkající se Školy či jejich
žáků
f) Podpora či pomoc absolventům Školy v jejich následném rozvoji

g) ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí, poskytování obecně
prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí.
Prostředky k naplňování účelů spolku:
-

seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi Školy
a úlohou rodičů při jejich naplňování
zprostředkování informací mezi Školou, rodiči a školskou radou a dotčenými
institucemi
Čl. IV

Hlavní činnost:
-

Spolek vykovává svoji činnost v souladu se svým účelem, který byl vymezen v článku
III stanov.
Činnost spolku nemá podnikatelský a ani jiný výdělečně činný charakter.
Naplňování činnosti probíhá prostřednictvím:
a) Získávání sponzorských darů
b) Zapojování dobrovolníků a podpory dobrovolnictví
c) Podporování projektů včetně projektů Školy

Vedlejší činnost:
Spolek bude vyvíjet v souladu s §217 NOZ svoji vedlejší činnost, jejíž účel bude směřovat
k podpoře hlavní činnosti spolku.
Hospodaření se spolkovým majetkem bude vždy za účelem:
1) Pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí – besedy, kurzy, divadelní
představení apod.
2) Pořádání sportovních a jiných zájmových aktivit a podpora žáku v těchto aktivitách.
3) Podpora žáků k účasti na jiných kulturních, sportovních a společenských aktivitách i
mimo území Nového Města na Moravě.
4) Reakce na potřeby rodiny žáků, potřeby učitelů a blízkého okolí Školy.

Čl. V

Členství ve spolku
1) Členem spolku může být rodič, prarodič či jiný zákonný zástupce žáka škol , případně
jiná fyzická osoba v příbuzenském vztahu s žákem školy, která je občanem ČR starším
18 let, případně zaměstnanec Školy.
2) Členství ve spolku je dobrovolné. Nikomu nesmí být upřeno právo požádat o členství
a nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
3) Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce či jinou
osobu.

4) Členství rodiče, prarodiče, zákonného zástupce žáka či zaměstnance Školy vzniká
podáním písemné přihlášky. Ke vzniku členství jiné osoby je nutný písemný souhlas
Rady spolku.
5) Podmínkou členství je zájem o naplňování účelu spolku a zaplacení členského
příspěvku, schváleného členskou schůzí pro daný školní rok. Pokud některý z členů
nemůže zaplatit členský příspěvek, je nutné o této skutečnosti informovat Radu
spolku, která může od této podmínky osvobodit.
6) Ke vzniku členství osoby, která není rodičem, ani prarodičem a ani zákonným
zástupcem žáka školy, ani zaměstnancem školy je nutný souhlas Rady spolku.
7) Člen spolku má právo:
o Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
o Být volen do statutárních orgánů spolku
o Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
o Podílet se na praktické činnosti spolku
8) Člen spolku má povinnosti:
o Dodržovat stanovy a plnit ustanovení Rady spolku
o platit řádně členský příspěvek pro nadcházející rok ve výši, kterou schválí
členská schůze
o Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
o Aktivně a pravidelně se podílet na jednání orgánů spolku, kterých je členem, a
přispívat ke zlepšení jejich práce
9) Členství ve spolku zaniká:
o Doručením písemného oznámení o vystoupení členovi Rady
o Úmrtím člena
o Zánikem spolku
o Vyloučení člena členskou schůzí, v případě, že opakovaně i přes písemné
napomenutí ze strany spolku porušuje jeho stanovy
o Nezaplacením členského příspěvku po jednou opakované výzvě
o Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
10) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, by mělo proběhnout do
třech měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Čl. VI

Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou voleny z řad členů spolku
2) Orgány spolku jsou:
o Členská schůze
o Rada
o Statutární orgán spolku
3) Funkční období volených orgánů je na jeden rok. Členové volených orgánů, jejichž
počet neklesl pod usnášeníschopnou většinu, mohou kooptovat náhradní členy svého
orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze.
4) Členství ve volených orgánech spolku zaniká:
a) Zánikem členství v spolku dle článku V stanov

b) Uplynutím funkčního období
c) Odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí
d) Odstoupením člena voleného orgánu. Odstoupení člena voleného orgánu musí
být provedeno písemným prohlášením. Toto prohlášení je účinné dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení člena dok sídla spolku nebo
kterémukoli členovi, pokud se členové nedohodnou jinak.
5) Členové voleného orgánu jsou povinni vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku
2) Členská schůze může být řádná či mimořádná. Řádná se koná jedenkrát ročně a to
v termínu do 30. listopadu kalendářního roku.
3) Zasedání mimořádné členské schůze je svoláváno Radou podle potřeby. Rada je však
povinen svolat do jednoho měsíce schůzi, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina
členů Spolku.
4) Informaci o konání zasedání spolku členské schůze zasílá Rada písemně či
elektronickou poštou členům Spolku na adresu, která je udána na přihlášce, a to
nejpozději 14 dnů před konáním členské schůze. Součástí pozvánky je i návrh
programu zasedání, případně návrhy materiálů, které je povinen předložit ke
schválení.
5) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny členů
spolku. Nesejde-li se na řádně svolané Členské schůzi nadpoloviční většina členů do
15 minut po ohlášení začátku jednání, je členská schůze usnášeníschopná za
přítomnosti jakéhokoli počtu členů.
6) Členská schůze přijímá svá usnesení hlasováním. Usnesení je přijato, pokud se pro
jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. O projednaných návrzích
se hlasuje veřejně, pokud se Členská schůze nerozhodne pro tajné hlasování.
Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.
7) Jednání Členské schůze řídí Předseda. Zasedání se řídí programem, který byl uveden
na pozvánce.
8) Do působnosti o rozhodování Členské schůze patří zejména toto:
o Schvaluje stanovy spolku a především jejich změny
o Volí na roční funkční období pětičlennou Radu spolku, případně ji odvolává
o Určuje a schvaluje cíle a úkoly spolku na příští období
o Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení stávajících členů
o Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních, případně o dlouhodobé spolupráci s jinými organizacemi
o Schvaluje výsledek o hospodaření a účetní uzávěrku spolku vypracovanou
statutárním orgánem spolku
9) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Rady.
10) Záležitost, která nebyla zařazena na zasedání při ohlášení členské schůze, lze
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
11) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání členské schůze.

Rada
1) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého
středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Rada spolku může předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat, neplní-li povinnosti stanovené těmito
stanovami, nebo pokud jedná v rozporu s cíli spolku.
2) Rada řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, odpovídá za řádné
hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny
v rozpočtu, rozhoduje o způsobu a termínu výběru členského příspěvku, dbá o řádnou
péči o majetek a zejména o řádné naplňování poslání spolku.
3) Rada je povinna vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku.
4) Rada je povinna archivovat veškeré zápisy ze zasedání Členské schůze.
5) Rada je pětičlenná , volená Členskou schůzí a tvoří ji:
a) Předseda Spolku
b) Místopředseda Spolku
c) Členové Rady
6) Rada se svých funkcí ujímá do 30 dnů po svém zvolení.
7) Funkční období Rady je jeden rok .
8) V případě odstoupení některého člena Rady z funkce, stává se členem Rady náhradník
zvolený členskou schůzí vyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o
pořadí náhradníků los.
9) Radu svolává Předseda, popř. Místopředseda. Zasedání Rady musí být svoláno
nejméně sedm dní předem, a to doručením písemného, elektronického, telefonického
či osobního oznámení všem členům Rady.
10) Aby bylo rozhodnutí Rady právoplatné, musí být hlasování přítomen nadpoloviční
počet členů rady a pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční počet přítomných
členů.
Statutární orgán spolku
1) Statutárním orgánem spolku je Předseda Spolku.
2) Předseda především:
- Zastupuje spolek navenek a jménem spolku jedná vůči třetím osobám
- Svolává zasedání řádné, popřípadě mimořádné Členské schůze
- Řídí činnost spolku v tom rozsahu, v jakém mu ji svěřují tyto stanovy a dále
v souladu s vnitřními směrnicemi a usneseními Členské schůze
- Rozhoduje o dalších záležitostech, které tyto stanovy nebo NOZ svěřují do jeho
působnosti.
3) Místopředseda zejména:
- Zastupuje Předsedu v jeho nepřítomnosti
- Rozhoduje o dalších záležitostech, které Stanovy nebo NOZ a nebo Členská
schůze svěřují do jeho kompetence.

Čl. VII

Majetek a hospodaření
1) Spolek získává prostředky zejména:
- Z členských příspěvků a sponzorských darů, poskytnutých fyzickými a
právnickými osobami
- Ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, z fondů
EU
- Z úroků a jiných výnosů majetku spolku
- Z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a
dosažení svých hlavních cílů
2) Prostředky slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů. O nakládání s prostředky vede
spolek účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě
peněžní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomu účelu zřízené. Za
správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů zodpovídá Předseda
spolku.
3) Všechny zdroje příjmů spolku musí být použity pro účely spolku. Finanční prostředky
je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj spolku a jeho
vedlejší činnosti. Zdrojem mohou být také příjmy z činností při naplňování cílů
spolku, pokud budou použity na úhradu nákladů spojených s naplňováním cílů spolku.
4) Účetní období spolku odpovídá běžnému kalendářnímu roku , tj. začíná 1. ledna
jednoho roku a končí 31. prosince následujícího roku.

Čl. VIII

Zrušení a likvidace
1) Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či v souvislosti s přeměnou na základě
Členské schůze nebo jiného důvodu stanoveného zákonem (NOZ).
2) V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na Školu . Převod se
uskuteční po schválení Členskou schůzí.
3) Spolek zaniká výmazem z veřejného (spolkového) rejstříku

Čl. IX

Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou schváleny v souladu s ustanovením § 3041, odst. 2. zákona 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v účinném znění a nabývají účinnosti jejich schválení členskou
chůzí.
2) Členství ve spolku nabyté potrvá i po schválení nových stanov Členskou schůzí.
Stanovy spolku lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dokladů, schválených
Členskou schůzí.

3) Mandát zvolených funkcionářů potrvá i po schválení a vstupu těchto stanov
v účinnost.
4) Stanovy jsou ode dne jejich účinnosti v úplném znění v sídle spolku.
5) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
6) Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 20.11.2019. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

V Novém Městě na Moravě, dne

…………………………………………………….
předseda spolku

