Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen „spolek“) má
své sídlo v Rokytnici v Orlických horách, na adrese Školní 232, PSČ 517 61.

Čl. II
Právní postavení členů spolku
1. Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách, (dále jen „spolek“)
je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského
zákoníku (dále jen „NOZ“).

Čl. III
Cíl a činnosti spolku
1. Cílem spolku je:
a) rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli Základní
školy v Rokytnici v Orlických horách (dále jen „škola“).
b) vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy založená na oboustranném
respektování
c) dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání
d) zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního a vnějšího prostředí školy
e) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními
školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi
f) rozvoj občanské společnosti
g) spolek může za účelem splnění cíle zakládat pobočné spolky pro konkrétní jednotlivé projekty,
pobočnými spolky však nejsou regionální kluby
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2. Za tímto účelem bude spolek zejména:
a) seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a s úlohou
rodičů při jejich naplňování
b) zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči
c) seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
d) podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole
e) pořádat akce, besedy, semináře apod. přispívající ke zlepšení vztahů mezi školou, rodiči, žáky
a veřejností
f) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky
g) své členy, ostatní rodiče, pracovníky školy, veřejnost i žáky školy informovat o konkrétních
aktivitách spolky a jejich výsledcích

3. Spolupráce školy se spolkem:
a) ředitel školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku, zúčastní se ho vždy, je-li o to
požádán spolkem
b) ředitel školy má právo požádat o svolání mimořádného jednání spolku
c) na základě povolení ředitele školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy

Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na
ustavující schůzi spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
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c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) vystoupením člena (zákonného zástupce žáka) – při ukončení studia na škole
d) zánikem spolku

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.

Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
h) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze
zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu,
kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu,
a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům
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spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou
rovny.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. 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.

Čl. VII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda je
volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni
volby.
2. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
3. Funkce předsedy je čestná a bezplatná. Předseda zodpovídá za řádné vedení účetnictví spolku,
přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti prostřednictvím
externího subjektu (účetní firmy).
4. Předseda může být zastupován místopředsedou.
Čl. VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek získává prostředky zejména:
a) z příspěvků rodičů a sponzorských darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami
b) ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů samosprávy a obcí, z fondů EU
c) z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných doplňkových aktivit
d) z úroků a z jiných výnosů majetku spolku
e) z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých
hlavních cílů
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2. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů spolku. Hospodaření musí být
v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
3. Spolek vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě
provozní činnosti, se ukládají do peněžního ústavu na účet k tomu účelu zřízený. Za správné
vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je zodpovědný předseda spolku a pokladník.
4. Zdrojem mohou být také příjmy z činností při naplňování cílů spolku, pokud budou použity na
úhradu nákladů spojených s naplňováním cílů spolku.
5. Všechny zdroje příjmů musí být použity pro účely naplňování cíle spolku dle odst. III. Stanov.

Čl. IX
Vedlejší hospodářská činnost
1. Spolek bude vyvíjet v souladu s § 217 zák. č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž
účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku,
spočívající v podnikání v oboru:
a) pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí – besedy, kurzy, mezinárodní stáže
b) publikační a mediální, produkční činnost (knihy, videa, dokumenty, filmy)
2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze
b) pravomocným rozhodnutím o zrušení nebo rozpuštění spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. XI
Změny a doplňky stanov
1. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad některého ustanovení těchto stanov, je k jeho
výkladu oprávněna členská schůze.
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2. Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených
členskou schůzí.
3. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
Toto znění stanov bylo přijato zakládajícími členy dne 4. 11. 2015 v Rokytnici v Orlických
horách.

V Rokytnici v Orlických horách dne 4. 11. 2015

Zapsala:

Ověřila:

Jana Gärtnerová

Ing. Vladimíra Jiroutová
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