Stanovy
Spolek rodičů Osmičky
Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Název spolku je: Spolek rodičů Osmičky (dále jen „Spolek“)
2. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
3. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se
zajímají a podporují vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na Základní škole, Československé
armády 570, Frýdek-Místek.
4. Sídlem Spolku je: ulice Československé armády 570, Frýdek-Místek, PSČ 738 01.
5. Přidělené identifikační číslo spolku je 70305200.

Článek II.
ÚČEL SPOLKU
Účelem spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších
výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc Základní škole, Československé armády 570
(dále jen „škola“) při plnění jejího poslání.

Článek III.
HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU
1. Hlavní činností Spolku jsou veškeré činnosti, jimiž lze dosáhnout naplnění účelu Spolku
uvedeného v čl. II těchto stanov jako společného zájmu členů Spolku. Jedná se zejména o:
a. působení na rodiče k správné výchově dětí v rodině;
b. seznamování rodičů a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy
a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
c. seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a
podílení se na jejich vyřizování;
d. přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
e. usilování o vytváření podnětného prostředí pro rozvoj vzájemného respektu,
tolerance a přátelské atmosféry, ve které se cítí dobře jak děti, tak i jejich
rodiče a pedagogové.
2. Vedlejší činností Spolku k plnění svého účelu uvedeného v čl. II těchto stanov je zejména
podnikání a jiná výdělečná činnost.

Článek IV.
ČLENSTVÍ, ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Spolek je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická nebo fyzická
osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a programem Sdružení.
2. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku uchazečem.
3. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, nebo doručením
oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení
člena členskou schůzí, úmrtím člena, nebo zánikem Spolku.
4. Člen může být vyloučen ze Spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje
členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli
Spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku.
2. Každý člen Spolku má právo:
a. aktivně se podílet na činnosti Spolku;
b. být volen do orgánů Spolku;
c. vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání
svých návrhů;
d. kdykoli ze Spolku vystoupit.
3. Každý člen Spolku má zejména následující povinnosti:
a. dodržovat stanovy Spolku;
b. respektovat rozhodnutí orgánů Spolku;
c. včas platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.

Článek V.
ORGÁNY SPOLKU
1. Orgány Spolku jsou:
a.
b.
c.
d.

členská schůze;
výbor rodičů;
předseda;
místopředseda.

2. Členská schůze
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, které přísluší rozhodovat o všech níže
uvedených zásadních záležitostech Spolku a o základních otázkách jeho činnosti. Členská
chůze je složená ze všech členů. Členská schůze:
a. je svolávána předsedou nejméně jednou ročně;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

rozhoduje o změnách stanov Spolku;
volí členy výboru rodičů, místopředsedu a předsedu Spolku;
koordinuje činnost Spolku a jeho poslání;
schvaluje vnitřní předpisy;
rozhoduje o vyloučení člena dle čl. IV;
projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku;
schvaluje rozpočet na příslušný školní rok;
schvaluje zprávu o hospodaření Spolku za uplynulý školní rok;
rozhoduje o naložení s majetkem Spolku při jeho zániku;
je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 20 členů Spolku a rozhoduje
prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy;
l. není-li členská schůze usnášeníschopná, po uplynutí 15 minut od zahájení
členské schůze je členská schůze usnášeníschopná při účasti alespoň 5 členů;
m. z každého zasedání je vyhotoven zápis;
n. rozhoduje o zrušení Spolku.
3. Výbor rodičů
Výbor rodičů je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Výbor řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
a. členství ve výboru Spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu
některého ze členů;
b. výbor má nejméně 6 členů, mezi členy výboru patří i předseda, místopředseda
a pokladník;
c. funkční období členů výboru je stanoveno na 2 roky;
d. výbor zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze.
4. Předseda
Předseda je statutárním orgánem Spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony a jedná
jeho jménem. Předseda:
a. zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace
písemností, některé z těchto pravomocí může přenést na další členy výboru
rodičů;
b. funkční období je stanoveno na 2 roky;
c. činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce;
d. pověřuje jiné osoby k jednání jménem Spolku formou písemné plné moci;
e. svolává a řídi členskou schůzi;
f. předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření;
g. výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou,
úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období;
h. umožňuje všem členům Spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho
rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku.

5. Místopředseda
Místopředseda zastupuje předsedu Spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat,
pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem Spolku
do zasedání členské schůze.

Článek VI.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Příjmy Spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a příjmy z vlastní činnosti.
Prostředky Spolku lze využít pouze na financování programů a činností v souladu s účelem
Spolku.
2. Návrh hospodaření Spolku připravuje výbor rodičů. Rozpočet schvaluje členská schůze.
Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá předseda Spolku.
3. Žádné příjmy nebo jiné prostředky Spolku nesmí být použity k prospěchu soukromé osoby
nebo ziskové organizace jinak, než ve shodě s účelem Spolku.

Článek VII.
ZÁNIK ORGANIZACE
1. Spolek zaniká:
a. rozhodnutím členské schůze;
b. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze;
c. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Při zániku Spolku rozhoduje o majetku Spolku členská schůze.

Článek VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.
2.
Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a plně nahrazují stanovy
ze dne 10. 2. 1992.
3. Stanovy nabývají účinnosti ke dni zápisu Spolku do příslušného spolkového rejstříku.
4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

