STANOVY SPOLKU
Článek I.
Statut spolku
1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014
považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek je samosprávný, dobrovolný,
nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.
Článek II.
Název a sídlo spolku
1) Nový název:

Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s.

2) Sídlo:
3) IČ:
4) Právní forma:

Jaroslava Pešaty 1313/11, 419 01 Duchcov
69387818
spolek

(dále jen „spolek“)
Článek III.
Cíl a účel činnosti spolku
1) Cílem spolku je podpora rozvoje schopností, dovedností a zájmů žáků při školní a mimoškolní
činnosti. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem naplňování společného zájmu.
2) Účelem spolku je podpora vzdělávacího a výchovného rozvoje žáků, podpora zájmové a sportovní
činnosti žáků.
3) Těmito stanovami je řízena organizace spolku, práva a povinnosti členů a volených orgánů. Úplné
znění stanov je uloženo v sídle spolku.
Článek IV.
Vznik členství
1) Členem spolku se může stát každý občan starší osmnácti let, který má zájem o činnost ve spolku a
chce se v rámci svých možností podílet na jeho rozvoji. Člen souhlasí se stanovami a cílem spolku.
Členství vzniká dnem schválení žádosti o členství členskou schůzí. Je zcela dobrovolné. Členská
schůze může zamítnout žádost o členství, pokud se tak shodne většina členů členské schůze
z důvodu, že by mohlo být ohrožen řádný chod a organizace spolku nebo jeho cíle a poslání.
2) Členem spolku může být:
a) rodič či zákonný zástupce žáka školy
b) zástupce pedagogů
c) další osoby, které projeví zájem být členem spolku
3) Členství se váže na osobu člena, nelze jej převést na jinou osobu, nepřechází na jeho právního
nástupce, nelze jej dědit nebo darovat.
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Článek V.
Vnitřní organizace spolku
1) Organizační struktura:
A) Členská schůze
B) Výbor
C) Kontrolní komise
2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven v těchto stanovách.
3) Členství ve volených orgánech zaniká, kromě článku X., odst. 1), bodů a) až d), uplynutím
funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho
povinností.
A) Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je usnášeníschopná, pokud je řádně oznámena 7 dnů
předem. Je tvořena shromážděním členů spolku, ostatní orgány jsou volené. Je svolávána výborem
spolku.
2) Členská schůze schvaluje zásady, činnosti, hospodaření a závěrku hospodaření spolku. Hodnotí
práci odstupujících orgánů, rozhoduje o vzniku a ukončení členství ve spolku. Určuje hlavní
zaměření činnosti spolku, rozhoduje o výdajích spolku nad 10.000 Kč. Rozhoduje o dobrovolném
rozpuštění spolku.
3) Je svolávána výborem minimálně dvakrát během školního roku. Pokud není stanoveno jinak, o
členech výboru, rozpočtu spolku na školní rok a dalších záležitostech, týkajících se spolku,
rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
4) Ze svých řad volí na dobu čtyř let členy výboru a členy kontrolní komise. Členy výboru a členy
kontrolní komise také svým hlasováním odvolává. Může změnit nebo zrušit rozhodnutí výboru.
5) Nadpoloviční většinou přítomných členů může měnit stanovy spolku, stanoví a schvaluje výši
rodičovského příspěvku.
6) Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze, výbor je
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti, která musí
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.
7) Místo a čas shromáždění se zvolí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již
svolané shromáždění členské schůze lze odvolat nebo odložit.
8) Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání dle
programu, který je součástí pozvánky na členskou schůzi.
B) Výbor
1) Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku. Je tvořen předsedou, místopředsedou a ekonomem.
Výbor svolává členskou schůzi a řídí činnost spolku v souladu se stanovami po celé své funkční
období čtyř let.
2) Výbor je statutárním kolektivním orgánem. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do
funkce svého předsedu. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem
výboru.
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3) Výbor hospodaří s prostředky spolku a vypracovává každoroční zprávu o hospodaření. Je povinný
pravidelně informovat všechny členy spolku o činnosti orgánu spolku. Je povinný se scházet
minimálně dvakrát ročně, jeho zasedání svolává předseda, o svých jednáních informuje kontrolní
komisi. Výbor dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor
je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
4) Při projednávání otázek souvisejících s prací školy předseda zve na jednání ředitele školy,
popřípadě další zástupce školy.
5) Z jednání pořizuje zápis z členské schůze do třiceti dnů od jejího konání, jehož přílohou je
prezenční listina přítomných. Je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. V případě, že je
vedením zasedání pověřen členskou schůzí zástupce (v případě omluvené nepřítomnosti předsedy),
vypracuje zápis z členské schůze právě tento pověřený zástupce.
6) Výbor je svoláván předsedou dle potřeby, je usnášení schopný pouze za účasti všech jeho členů.
Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
C) Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je tříčlenný kontrolní orgán spolku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné
s členstvím ve výboru spolku, má však právo poradního hlasu na všech jednáních. Komise je volena
a odvolávána členskou schůzí z řad členů spolku na funkční období čtyř let. Kontrolní komise se
zodpovídá členské schůzi.
2) Kontrolní komise ověřuje správnost výkazu příjmů a výdajů spolku. Kontroluje, zda činnost orgánu
spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami,
organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
3) Kontrolu provádí komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv
v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při
provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a
ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného odkladu.
4) Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku. O výsledku kontroly předá
kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí
obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky,
jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
5) Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a
poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
6) Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své
písemné vyjádření.
Článek VI.
Práva členů spolku
1) Členové spolku mají právo:
a)
b)
c)
d)
e)

zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem
být informováni o všech akcích pořádaných spolkem
užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
vyjadřovat se k činnosti spolku a školy, podávat návrhy, vznášet připomínky, dotazy
volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
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Článek VII.
Náplň člena spolku
1) Členové spolku svojí účastí a iniciativním přístupem podporují a propagují činnost a dobré jméno
spolku i školy. Respektují a zachovávají důvěrnost informací, o nichž se dozvěděli v souvislosti
s činností spolku. Plně respektují a dodržují stanovy spolku.
Článek VIII.
Zásady spolku
2) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně a rozhoduje o využití fondu a dalších
potřebných záležitostech.
3) Hospodaření se řídí platnými předpisy a rozpočtem schváleným členskou schůzí. Odpovědností za
finanční prostředky pověřuje výkonný výbor zvoleného hospodáře – ekonoma.
4) Kontrolní komise se schází 1x za půl roku a kontroluje činnost spolku. Při ukončení činnosti spolku
bude jmenován spolkem organizace likvidátor.
Článek IX.
Zdroj příjmů a hospodaření
1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a
právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých
činností.
2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek při realizaci těchto
činností.
3) Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to
v plné míře i pro členy spolku.
4) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov.
5) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Článek X.
Zánik členství
1) Členství ve spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)

dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením radě,
úmrtím člena,
zánikem spolku, nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu,
vyloučením člena – zrušením členství na základě rozhodnutím členské schůze

2) Po ukončení školní docházky žáka na ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov členství rodiče či zákonného
zástupce automaticky zaniká. Pokud však člen projeví zájem zůstat platným členem spolku i po
ukončení školní docházky dítěte, oznámí toto písemně výboru spolku před ukončením docházky.
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Článek XI.
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo
z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má
podobné poslání a cíle jako Klub rodičů a přátel školy ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov.
3) V případě, že nedojde ke vzniku podobné organizace, budou po zániku spolku prostředky na kontě
rozpočítány podle stavu žáků na škole a vyplaceny jejich rodičům.
4) Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s., vzniká dnem zápisu do spolkového
rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti
dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do
sbírky listin spolkového rejstříku.
V Duchcově, dne 05. 11. 2015

……………………………………………..
Jaroslava Skývová
předseda spolku
Klub rodičů a přátel
ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s.
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