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STANOVY  

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, z.s. 
 

 

I. 

Základní ustanovení 
 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem, z.s. je dobrovolná společenská 

organizace sdružující rodiče žáků Základní školy a mateřské školy ve Stráži pod Ralskem, 

další fyzické i právnické osoby. 

II. 

Sídlo  
 

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace, Pionýrů 141, 

Stráž pod Ralskem, 471 27. 

 

III. 

Název  
 

Spolek: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, z.s. ( dále jen spolek) 

 

IV. 

Cíl a činnost  
 

Hlavním cílem spolku je spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách: 

 

a. organizování, realizace a podpory vzdělávacích, kulturních, společenských a 

sportovních akcí školy 

b. finanční podpory školních a dalších aktivit žáků (odměny a příspěvky) 

c. spolupráce s jinými organizacemi a sdruženími 

d. podpory akcí žákovského parlamentu 

e. kvality vzdělávání žáků 

f. zájmové a odborné činnosti ve škole i v mimoškolní výchově 

 

 

V. 

Členství 
 

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí 

se stanovami a cíli sdružení.  

2) Členem se fyzická osoba stává zaplacením stanoveného členského příspěvku na 

příslušný školní rok. Příspěvek se bude platit zpravidla v průběhu září a října. 

3) Členství ve spolku je dobrovolné. 

4) Práva členů spolku: 

a. volit do orgánů spolku a být do nich voleni 
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b. být informován o všech činnostech spolku 

c. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření 

d. aktivně se podílet na činnosti spolku 

e. podporovat plnění cílů spolku 

 

5)  Povinnosti členů spolku: 

a. dodržovat stanovy a jiné dokumenty spolkem přijaté 

b. platit členské příspěvky 

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

6) Zánik členství: 

a. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 

b. zánikem spolku 

c. nezaplacením členského příspěvku 

 

VI. 

Organizační uspořádání 
Orgány spolku jsou: 

1. Členská schůze 

2. Třídní důvěrníci 

3. Výbor 

 

Členská schůze 

1) Členská schůze je tvořená všemi členy spolku a je nejvyšším orgánem. 

2) V době, kdy nezasedá, je zastoupena zvoleným výborem. 

3) Členská schůze zejména: 

a. rozhoduje o změnách stanov spolku 

b. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku 

c. volí a odvolává zástupce jednotlivých tříd tzv. třídní důvěrníky 

d. rozhoduje o zániku spolku. 

4) Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky. Členská 

schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. 

 

Třídní důvěrníci 

1) Třídní důvěrníci jsou zástupci jednotlivých tříd, kdy každou třídu zastupují dva třídní 

důvěrníci. 

2) Funkčním obdobím třídního důvěrníka je jeden školní rok, třídní důvěrník může být 

zvolen opakovaně. Dojde-li v průběhu roku k výměně třídního důvěrníka, přecházejí 

na něho práva a povinnosti jeho předchůdce. 

3) Třídní důvěrníci volí ze svého středu členy výboru. 

4) Třídní důvěrníci zejména: 

a. informují ostatní členy spolku v jednotlivých zastupovaných třídách o činnosti 

spolku 

b. pomáhají ostatním členům spolku při řešení problémů souvisejících s cílem spolku 

c. schvalují roční uzávěrku hospodaření 

d. projednávají rozpočet spolku, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro 

následující rok 
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e. schvalují výši členského příspěvku 

5) Schůzi třídních důvěrníků svolává předseda výboru nejméně dvakrát do roka. 

 

Výbor 
1) Výbor je výkonným orgánem spolku a je složen výhradně ze členů spolku. Členství ve 

výboru je neplacené. 

2) Zvolený výbor si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční 

období výboru je zpravidla tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nových 

členů. Opětovná volba je možná. 

3) Předseda, místopředseda a pokladník zastupují spolku navenek, a to tak, že dokumenty 

podepisují vždy dvě osoby společně. 

4) Všichni členové výboru jsou statutárním orgánem spolku. 

5) Výbor řídí činnost spolku, zejména: 

a. rozhoduje jménem členů spolku o činnosti a aktivitách spolku v souladu s jeho cíli  

b. informuje třídní důvěrníky o své činnosti 

c. řádně hospodaří s majetkem spolku a předkládá třídním důvěrníkům roční 

uzávěrku hospodaření 

d. rozhoduje o podání žádostí o dotace či granty a provádí jejich řádné vyúčtování 

e. zajišťuje organizaci provozních záležitostí spolku jako samostatné právnické 

osoby včetně vedení účetnictví 

f. koordinuje spolupráci mezi ředitelstvím základní školy s členy spolku. 

6) Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo místopředseda. 

 

VII. 

Zásady hospodaření 
 

1)  Spolek hospodaří s prostředky získanými formou: 

a. členských příspěvků 

b. dobrovolných darů členů spolku při ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 

c. darů sponzorů 

d. příjmů z vlastní činnosti 

e. dotací a grantů podaných spolkem. 

2) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu zvoleného 

peněžního ústavu. 

3) Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda, místopředseda a 

pokladník společně na základě jednání výboru. U bankovních operací je zapotřebí 

podpisy dvou z těchto tří oprávněných osob. 

4) Prostředky spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho cílů a v souladu s cíli 

spolku. 

5) Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá třídním 

důvěrníkům zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky. Zpráva o hospodaření je 

každému členu přístupná. 

6) Kontrola hospodaření je prováděna revizní komisí, je-li komise ustanovena. O 

výsledku informuje tato komise třídní důvěrníky a její zpráva je součástí zprávy o 

činnosti a hospodaření pro členskou schůzi. 
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VIII. 

Zánik spolku 
 

1)  spolek zaniká: 

a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným  spolem z rozhodnutí členské 

schůze 

b. Rozhodnutím příslušného ministerstva. 

2) Zaniká-li s spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o 

způsobu majetkového vypořádání. 

3) Zánik spolku bude oznámen do 15 dnů příslušnému ministerstvu. 

 

 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 
1) Činnost sdružení se řídí právním řádem platným na území České republiky, zejména 

ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. 

2) Spolek podle těchto stanov vzniká registrací Ministerstva vnitra České republiky. 

3) Výbor spolku může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací 

řád spolku. 

4) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 


