STANOVY
Rodičovského spolku při ZŠ Troubelice
____________________________________________________________
článek I.
Název a sídlo
Název spolku: Rodičovský spolek při ZŠ Troubelice, z.s. (dále jen spolek)
Sídlo spolku: Základní škola Troubelice, Troubelice 313, 783 83

článek II.
Účel spolku
Základním účelem a hlavní činností spolku je pomoc základní škole při plnění jejího poslání,
při komunikaci se státní správou, při přípravě a organizaci školních akcí, získávání a poskytování
finanční podpory škole na tyto akce, v podpoře talentovaných i zaostávajíc žáků a sjednocení
výchovného působení školy a rodiny.
článek III.
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku je zaměřena hlavně na naplňování článku II. stanov, který vyjadřuje společné zájmy
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména pomocí:
- poskytování materiální a finanční podpory a pomoci při zajišťování výchovy a vzdělávání
žáků,
- ochrany práv, potřeb a zájmů žáků základní školy,
- působením na členy spolku, rodiče a zákonné zástupce žáků školy tak, aby správně
přistupovali k výchově žáků,
- podpory a pomoci základní škole při plnění jejího poslání,
- společného působení při vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího prostředí ve škole i
rodinách žáků,
- zajišťování potřeb a zájmů žáků základní školy,
- spolupráci s vedením školy při organizaci školních akcí a vzájemné předávání podnětů,
- spolupráce s vedením při vyřizování připomínek a stížností členů spolku,
- podílení se na pořádání kulturních a sportovních akcí pro žáky, rodiče a veřejnost,
- podpory zájmu žáků o předmětové a oborové soutěže,
- motivování žáků k co nejlepším výsledkům.
Hlavní činnost je financována především z členských příspěvků, sponzorských darů a ze zisku
z vedlejší činnosti uvedené v článku IV. stanov. Případný zisk z výkonu hlavní činnosti použije
spolek na výkon hlavní činnosti uvedené v článku III. stanov a na pokrytí nákladů na organizaci a
provoz spolku.
článek IV.
Vedlejší činnost spolku
Spolek může za účelem podpory a zajištění hlavní činnosti z článku III. stanov vykonávat vedlejší
činnost i činnost hospodářskou či výdělečnou. Zisk z této činnosti použije spolek na výkon hlavní
činnosti uvedené v článku III. stanov a na pokrytí nákladů na organizaci a provoz spolku.
článek V.
Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která vyjádřila souhlas se stanovami spolku a
která řádně a včas uhradila členský příspěvek.
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Člen spolku má právo:
- účastnit se jednání valné hromady spolku a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
- volit a být volen do orgánů spolku,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a být osobně přítomen při jejich
projednávání.
Člen spolku má povinnost:
- dodržovat stanovy spolku,
- platit členský příspěvek ve výši a způsobem stanoveným na valné hromadě,
- aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
spolku,
- aktivní a pravidelnou účastí na jednáních spolku a akcích spolku přispívat ke zlepšení práce
spolku.
Členství ve spolku zaniká:
- nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok,
- písemným vystoupením člena ze spolku, doručeným radě spolku,
- vyloučením člena v případě, že člen spolku závažně poruší povinnosti vyplývající ze
členství a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné výzvě spolku, ve které je
stanovena délka takové lhůty. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit
nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada
většinou členů,
- jiným důvodem, daným zákonem.
článek VI.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
- Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku,
- Rada spolku,
- Předseda jako statutární orgán spolku.
a) Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - valná hromada. Valná hromada rozhoduje
o všech důležitých věcech spolku, zejména:
- schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
- určuje výši členského příspěvku a způsob jeho úhrady,
- volí radu a hospodáře spolku a odvolává je,
- schvaluje rozpočet a zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
- rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
- rozhoduje o zániku spolku.
Valná hromada rozhoduje o věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. Zasedání
valné hromady je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda
svolá valnou hromadu také z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Valná hromada se svolává
písemnou pozvánkou předanou žákům nebo jejím zveřejněním na webových stránkách školy. Valná
hromada je usnášení se schopná, účastní – li se jí alespoň jedna pětina členů spolku. Pro platnost
všech rozhodnutí valné hromady je potřeba souhlasu dvou třetin přítomných členů, každý člen
spolku má jeden hlas. O rozhodnutích přijatých na valné hromadě se pořizuje zápis, který provede
pověřený člen spolku a ověří je svým podpisem jiný pověřený člen spolku, přítomný na valné
hromadě.
b) Rada spolku
Rada spolku je volena valnou hromadou a rozhoduje o všech důležitých věcech spolku a zejména:
- vyhotovuje zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok,
- administruje přihlášky nových členů spolku a rozhoduje o vzniku či zániku členství,
- zabezpečuje výběr členských příspěvků,
- rozhoduje o vedlejší činnosti spolku z článku IV. stanov,

odsouhlasuje ekonomicko- provozní činnost spolku a využití finančních prostředků
v souladu se stanovami,
- rozhoduje o všech věcech spolku s plněním nad 10 000,- Kč.
Hospodář spolku
- přijímá členské příspěvky,
- vykonává ekonomicko-provozní činnost spolku, kterou rada spolku nebo předseda spolku
odsouhlasil,
- účtuje příjmy a výdaje související s hlavní i vedlejší činností spolku v souladu se stanovami,
- vede zákonem stanovenou účetní evidenci,
- vykonává úhradu plateb odsouhlasených radou nebo předsedou spolku,
Rada spolku může na nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy spolku.
-

c) Předseda spolku
Předseda spolku je volen radou spolku na dobu 4 let a ujímá se funkce předsedy v den následující
po dni volby. Je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn jednat za něj ve všech věcech samostatně,
zejména je oprávněn za spolek podepisovat dokumenty. V jeho pravomoci je samostatně
rozhodovat o uzavírání smluv s plněním do 10 000,- Kč. Při rozhodování o všech důležitých věcech
spolku je předseda vázán rozhodnutím rady či valné hromady. Za spolek může jednat rovněž
předsedou zmocněný člen spolku. Při nerozhodném hlasování rady o výsledku hlasování rozhoduje
hlas předsedy.
Předseda spolku je povinen:
- svolávat zasedání valné hromady,
- vést řádně agendu valné hromady,
- archivovat veškeré zápisy z valné hromady a rady spolku.
článek VII.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku budou všechny finanční prostředky bezezbytku využity k hlavní činnosti
spolku podle článku III. stanov.
článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Spolek se uzavírá na dobu neurčitou.
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanovením zákona č.
89/2010 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanovením § 214 a
následujících.
Ustanovení § 250 odst. 1. věta druhá se nepoužije.
Členové spolku jsou povinni bezodkladně oznámit radě spolku jakoukoliv změnu uvedenou
v přihlášce do spolku.

V Troubelicích dne
zápis pořídil:
zápis ověřil:

