Spolek rodičů při ZŠ Struhlovsko
IČ: 60782153
STANOVY SPOLKU
čl. 1
Název a sídlo
1.
2.

Název spolku: Spolek rodičů při ZŠ Struhlovsko (dále jen „spolek“).
Sídlo spolku: budova ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice.
čl. 2
Účel spolku

Účelem spolku je podpora aktivit žáků základní školy ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko,
které jsou nad rámec finančních možností školy.
čl. 3
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2. Tento účel je naplňován
zejména prostřednictvím:
1. podpory výukových a mimo-výukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko a mimoškolních činností ve volném čase dětí,
2. organizováním, případně spoluorganizováním aktivit vedoucích k získání finančních
prostředků určených na podporu žáků základní školy ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko,
3. spoluprací a vzájemnou komunikací mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy
a případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního
zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko.
čl. 4
Členství ve spolku
1.

2.

3.

Členem spolku mohou být zákonní zástupci žáků základní školy ZŠ a MŠ Hranice,
Struhlovsko. Členství ve spolku vzniká automaticky zaplacením schváleného ročního
členského příspěvku, který je v souladu s účelem spolku použit na financování aktivit
žáků základní školy ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko. Členství je jednoleté, zaplacením
ročního členského příspěvku se automaticky obnovuje.
Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit radu rodičů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy,
b) aktivně hájit zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku.

4.

Členství zaniká:
a) nezaplacením schváleného členského příspěvku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku.
čl. 5
Orgány sdružení

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
1. členská schůze
2. rada rodičů
3. předseda
čl. 6
Členská schůze
1.

2.

3.

4.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí radu rodičů jako výkonný orgán,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) rozhoduje o zániku spolku.
Zasedání členské schůze svolává předseda spolku minimálně jednou ročně. Informaci o
konání a programu členské schůze vyvěsí předseda na webových stránkách ZŠ a MŠ
Hranice, Struhlovsko.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud disponuje alespoň ¼ hlasů všech členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Valná hromada rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předseda spolku zápis.
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
čl. 7
Rada rodičů

1.

2.
3.
4.

Rada rodičů je výkonný orgán spolku. Zákonní zástupci jednotlivých tříd (členská
schůze) volí svého zástupce do rady rodičů. Počet členů rady rodičů odpovídá počtu tříd
(může být vyšší nebo nižší). Minimální počet členů rady rodičů je 9. Rada rodičů
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se chodu spolku, zejména:
a) volí předsedu spolku,
b) projednává a schvaluje zásady a změny hospodaření,
c) projednává a schvaluje plán činnosti na příští období,
d) projednává a schvaluje rozpočet na příští období,
e) projednává a schvaluje výši členských příspěvků,
f) projednává náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich.
Funkční období členů je pětileté, přičemž člen může být zvolen opakovaně.
Radu rodičů svolává předseda spolku minimálně 4x za rok.
Rada rodičů je usnášeníschopná, pokud disponuje alespoň 1/2 hlasů všech členů.
Každý člen rady rodičů má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rada rodičů
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje předseda spolku.

5.

O rozhodnutích přijatých na zasedání rady rodičů pořizuje předseda spolku zápis. Zápis
svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání rady rodičů.
čl. 8
Předseda

1.

2.
3.

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat za spolek ve všech
věcech. Zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou
zmocněný člen spolku.
Funkční období předsedy je pětileté, přičemž může být zvolen opakovaně. Předseda se
funkce ujímá následující den po dni volby.
Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. a rady rodičů v souladu
s čl. 7 odst. 3 těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a rady rodičů,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a rady rodičů,
d) předložit radě rodičů ke schválení strategický plán spolku a návrh rozpočtu,
e) předložit členské schůzi ke schválení zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.
čl. 9
Hospodaření

1.
2.

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami
hospodaření, které jsou po schválení Radou rodičů závazným interním předpisem.
Za hospodaření odpovídá předseda spolku.
čl. 10
Zánik spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na účet
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
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