STANOVY SPOLKU
Spolek rodičů žáků ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích

I.
Úvodní ustanovení

1. Název spolku:
Spolek rodičů žáků ZŠ Grünwaldova (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku:
České Budějovice, Grünwaldova 13, PSČ 370 01
II.
Postavení spolku
1. Spolek je dobrovolným a nepolitickým sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců
dětí (dále jen “rodičů”) navštěvujících Základní školu,Grünwaldova 13, České Budějovice
(dále jen“ děti“). Cílem spolku je zejména hájit a prosazovat práva dětí, přispívat k jejich
vzdělávání výchově a všestrannému rozvoji.
2.Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných
organizacích,ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a
vzájemného respektování.
3.Spolek je právnickou osobou.
III.
Hlavní činnost spolku a cíle
Činnost spolku je zaměřena zejména na spolupráci při vzdělávání dětí a výchovném
působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
Za tímto účelem se snaží zejména o:
• respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
• vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu ve škole,
• zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání,
• sdružování rodičů a přátel školy,
• rozvoj vzájemné spolupráce a podpory mezi rodiči a učiteli,
• seznamování rodičů s cíli a úkoly školy a s problematikou jejich dosažení,
• seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a podněty rodičů,
•dobrovolné přispívání finančními i jinými prostředky k zajištění činnosti školy a
k zlepšování, zmodernizování školního prostředí, výuky a mimoškolních aktivit,
• informování svých členů i ostatních rodičů o konkrétních aktivitách spolku a jejich
výsledcích.

IV.
Členství a členský příspěvek
Členové
1. Členem spolku může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte, do osmnácti let
věku dítěte, kterýsouhlasí se stanovami spolku. Členem se rodič nebo jiný zákonný
zástupce stává zaplacením členského příspěvku na příslušný členský rok.
2. Člen spolku má právo:
• volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti spolku,
• být navrhován a volen do orgánů spolku,
• vyjadřovat své názory, náměty a připomínky,
• osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech spolku,
• na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence spolku.
3. Člen spolku má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy spolku,
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky schválené orgánem spolku.
4. Členství ve spolku zaniká:
• vyloučením člena příslušným orgánem spolku,
• vystoupením člena spolku,
• nesplněním členských povinností (zejména nezaplacením členského příspěvku),
• ukončením školní docházky všech dětí, jejichž je zákonným zástupcem.
V.
Organizace spolku
Orgány spolku jsou
•Rada spolku
• Výbor
1. Rada spolku
a) Rada spolku (dále jen “Rada”) je nejvyšším orgánem spolku, kde uplatňují členové
spolku prostřednictvím volených zástupců tříd své právo řídit záležitosti spolku,
kontrolovat činnost spolku a Výboru. Rada plní působnost členské schůze v rozsahu
uvedeném v zákoně a v těchto stanovách. Počet členů v Radě se řídí počtem tříd ve škole.
b) Rada zasedá v období školního roku. Zasedání Rady svolává předseda podle potřeby,
nejméně však dvakrát za rok. Pozvánku na zasedání Rady je možné zaslat formou
emailové komunikace.
c) Členství v Radě vzniká volbou členů spolku v jednotlivých třídách, kde členové volí
jednoho zástupce ze své třídy do Rady z řad členů spolku, a to nadpoloviční většinou
všech přítomných členů v každé třídě. Funkční období je devítileté. Počet funkčních
období jednoho člena není omezen. Pokud v průběhu funkčního období zanikne členství
zvoleného člena Rady v Radě či spolku, bude ve třídě na nejbližší třídní schůzce zvolen
nový člen Rady zastupující třídu.
c) Do výlučné pravomoci Rady patří zejména:
• volba členů Výboru – předsedy, místopředsedy a hospodáře,
• schvalování rozpočtu, zprávy o hospodaření spolku a účetní závěrky,

• rozhoduje o změně stanov,
• určení výše členských poplatků v následujícím roce.
d) Jednání Rady řídí předseda. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň 50 %
členů Rady. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů Rady. V případěrovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
e) Z jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku se zvoleným
ověřovatelem zápisu.
f) Členství v Radě zaniká:
• úmrtím,
• pokud dítě, jehož ječlen Rady zákonným zástupcem, změní třídu, kde je již zástupce
třídy jako člen Rady zvolen,
• vzdáním se funkce,
• rozhodnutím Rady,
• ukončením členství ve spolku.
g) Člen Rady se může vzdát své funkce písemnou rezignací, kterou doručí k rukám
předsedy.
h) Jestliže se uvolní místo člena Rady, může Rada na zbývající dobu funkčního období
kooptovat nového člena.
2. Výbor
a) Výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku. Výbor konkrétními rozhodnutími
naplňuje účel spolku a rozhodnutí Rady. Rozhodnutí Výboru nesmí být v rozporu se
stanovami spolku, rozhodnutími Rady. Za svoji činnost je Výbor odpovědný Radě.
b) Výbor se schází dle potřeby.
c) Výbor se skládá z minimálně 3 členů spolku z řad členů Rady, které volí Rada. Pokud
Rada členy výboru neodvolá či jinak nezanikne výkon jejich funkce, platí, že tito zastávají
pozice po celou dobu svého členství ve spolku. Každý člen výboru má na jednání výboru
jeden hlas.
d) Rada volí ze členů Výboru předsedu, místopředsedu a hospodáře. Jejich funkční období
je pětileté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy, popř. hospodáře.
Opětovná volba je možná.
e) Statutárním orgánem spolku je předseda, který zastupuje spolek ve všech
záležitostech navenek. Při jednání za spolek je oprávněn jednat samostatně. Podepisování
se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku předseda připojí svůj podpis
s označením své funkce. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutím Výboru.
Předsedu může s jeho písemným souhlasem zastupovat jiný člen Výboru.
f) Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru.
Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
g) Výbor zejména:
• realizuje usnesení Rady,
• řídí běžnou činnost spolku,
• vede seznam členů Rady,
• připravuje rozpočet,
• připravuje podklady pro jednání Rady a svolává její zasedání,
• podle rozhodnutí Rady disponuje s majetkem podle schváleného rozpočtu hospodář
spolku. Dispozice s majetkem spolku mimo schválený rozpočet a větším než 5.000,- Kč

nebo právní úkony, z nichž by pro spolek vyplývaly závazky nezahrnuté ve schváleném
rozpočtu a vyšší než 5 000,- Kč, vyžadují spolupodpis alespoň dvou členů Výboru.
h) Hospodář zajišťuje ekonomickou a účetní agendu, předkládá nejméně jedenkrát za
školní rok zprávu o hospodaření spolku.

VI.
Majetek a zásady hospodaření
1. Spolek jako právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými předpisy
pořizovat do svého vlastnictví majetek. Zdroje majetku spolku tvoří členské příspěvky,
dary fyzických a právnických osob, výnosy akcí a dotace apříspěvky z veřejných rozpočtů.
Hospodaření spolku je neziskové.
2. Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje Rada na každý školní rok či v průběhu
školního roku. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí členský příspěvek za jedno dítě.
3. Se svým majetkem spolek hospodaří prostřednictvím voleného hospodáře podle účetní
osnovy Rady a podle vlastního rozpočtu. Kontrolu hospodaření provádí Rada. V případě
jeho zániku je majetek spolku po provedené likvidaci bezplatně předán škole.
4. Disponentní právo k účtu má předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru,
(na základě rozhodnutí Rady, to může být i jiná osoba).
5. Vedením účetní evidence (příjmy a výdaje) je pověřen(a) účetní, který(á) zodpovídá za
její řádné vedení. Veškeré účetní doklady shromažďuje hospodář, který je průběžně
předává účetní.
6. Veškeré finanční prostředky získané činností budou ukládány a vybírány z účtu Spolku,
přičemž jakýkoliv výběr je podmíněn konkrétnímu cíli.
V. Zrušení spolku
1) Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Radou spolku.
Stanovy byly schváleny na Radě spolku v Českých Budějovicích dne 18. září 2017.
V Českých Budějovicích dne 18. 9.2017

……………………………………………….
Předseda spolku

