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S T A N O V Y  

Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z.s. 
Úplné znění k datu …….2019 

 

 

Článek I. 

Název a sídlo 

1. Název:  Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z.s.  (dále též „spolek“) 

2. Sídlo:  Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín 

3. Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z.s. je nezávislý na politických stranách, orgánech státní 
správy i samosprávy a jiných organizacích, včetně náboženských. Spolek je právnickou osobou ve 
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“).  

 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků školy a 
občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže. 

2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje 
jejich vzdělávání a výchovu a všestranný rozvoj jejich osobnosti. 

3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. 
K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy, jinými 
společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného 
respektování. 

 

        

Článek III. 

Cíle spolku 

1. Cílem spolku je činnost zaměřená na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, 
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího 
poslání. 

2. Ke splnění těchto základních cílů spolek zejména: 
a) zprostředkovává kontakt mezi rodiči žáků a vedením školy, 
b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou 

rodičů při jejich naplňování, 
c) působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině, 
d) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování, 
e) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky při 

zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. 
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Článek IV. 

Členství ve spolku 

 

1. Individuálním členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a cíli 
spolku. Obsahem členství není pracovně-právní vztah a členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku za dítě (zákonným zástupcem), které je žákem 
školy, a to ve výši, kterou schválila členská schůze pro daný školní rok. Členem spolku se v tomto 
případě stává zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti o přijetí dítěte do školy podané u 
Základní školy Komenského I, Zlín. Jsou-li v žádosti o přijetí dítěte do školy podané u Základní školy 
Komenského I, Zlín uvedeni dva zákonní zástupci, stávají se oba členy spolku. 

3. Členství dále vzniká přijetím předsednictvem spolku toho, kdo projeví vůli být vázán stanovami 
spolku, ztotožňuje se s posláním a cílem spolku a aktivně se podílí na chodu spolku. Takový člen je 
osvobozen od povinnosti platit členský příspěvek. Členství zaniká nezaplacením ročního členského 
příspěvku za dítě (zákonným zástupcem), ukončením řádné školní docházky do ZŠ daného žáka, 
jehož zákonný zástupce je členem spolku, vystoupením člena nebo vyloučením člena.  

4. Vystoupením ze spolku členství zaniká ke dni, ke kterému bude (předsednictvu) spolku doručeno 
písemné prohlášení člena o tom, že ze spolku vystupuje. 

5. Člena lze vyloučit ze spolku rozhodnutím členské schůze na návrh kteréhokoli člena, nebo i bez 
návrhu, porušuje-li člen závažně povinnosti vyplývající z členství stanovené stanovami nebo 
zákonem. Členství zaniká doručením rozhodnutí o vyloučení vyloučenému členovi. 

6. Členství se automaticky prodlužuje zaplacením členského příspěvku pro následující školní rok. 
7. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku, 

vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. 
8. Člen má za povinnost dodržovat ustanovení stanov spolku, včas platit členský příspěvek schválený 

členskou schůzí spolku, není-li dle stanov od této povinnosti osvobozen, chránit majetek spolku a 
školy. 

9. Kolektivním členem spolku může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí 
se stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. 

 
 

Článek V. 
Orgány Spolku 

 
  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze 
b) rada rodičů 
c) předsednictvo spolku 
d) předseda spolku 

 
Článek VI.  

Členská schůze  

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází jednou ročně aby, 
a) schválila případné změny stanov, 
b)     zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlenné předsednictvo spolku, případně ho 

odvolala, 
c)     schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 
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d)     určila koncepci činnosti spolku na další období, 
e)     navrhla a schválila výši členského příspěvku, 
f)      schválila rozpočet spolku na další období, 
g)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 
h) vyloučila člena spolku, porušil-li závažně povinnosti vyplývající z členství stanovené 

stanovami nebo zákonem. 
 

2. Zasedání členské schůze svolává předsednictvo spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, 
a to vhodným způsobem, ve lhůtě 7 dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, 
čas a program zasedání.  
Nejpozději 5 dní před konáním členské schůze vkládá předsednictvo spolku návrhy materiálů 
nutných ke schválení na členské schůzi na školní web k nahlédnutí jednotlivým členům spolku. 

3. Usnášeníschopná je členská schůze, pokud se zúčastní alespoň třetina členů spolku.  
Členská schůze usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má 
jeden hlas. Nedostaví-li se na členskou schůzi člen spolku, je oprávněn práva člena spolku na 
členské schůzi vykonávat druhý zákonný zástupce dítěte (náhradník člena spolku).  

4. Jednání členské schůze řídí předseda, který jednání zahájí a ověří, zda je členská schůze 
usnášeníschopná. 

5.  Z členské schůze musí být vyhotoven pověřeným členem spolku zápis, který bude k nahlédnutí na 
webu školy. 

6. Předsednictvo spolku zve na členskou schůzi ředitelku školy, zástupce školy a případné další hosty. 
   
 
 
 

Článek VII.  

Rada rodičů  

 

1. Radu rodičů tvoří třídní důvěrníci. Počet třídních důvěrníků odpovídá počtu tříd ve škole v daném 
školním roce, kdy každá třída je zastoupena jedním důvěrníkem, kterého si volí ze svého středu 
členové dané školní třídy. 

2. Rada rodičů navrhuje ze svých členů předsednictvo spolku, které schvaluje členská schůze.  
3. Radu rodičů svolává předsednictvo spolku minimálně dvakrát za daný školní rok písemnou nebo 

elektronickou formou, a to nejméně 7 dní před jejím konáním. 
4. Ze schůze musí být vyhotoven pověřeným členem spolku zápis, který bude k nahlédnutí na webu 

školy. 
5. Rada rodičů: 

a) navrhuje členy předsednictva spolku, navrhuje odvolání členů předsednictva spolku, 
b) navrhuje výši členského příspěvku na daný školní rok, 
c) seznamuje se s hospodařením spolku za uplynulý školní rok, 
d)  navrhuje rozpočet spolku na další školní rok. Schvaluje změny v plánu hospodaření 

v průběhu roku. 
e)  navrhuje stanovy Spolku a jejich změny a předkládá je ke schválení členské schůzi. 

6.  Rada rodičů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina třídních důvěrníků, a 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Rada rodičů může rozhodnout i mimo 
zasedání hlasováním per rollam prostřednictvím emailových zpráv nebo jiným způsobem, a to na 
základě návrhu předsednictva spolku obsahujícího i podklady nutné pro rozhodnutí. V takovém 
případě rada rodičů rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. Výsledek hlasování musí být 
obsažen v zápisu z následujícího zasedání rady rodičů. 
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  Článek VIII.  

Předsednictvo spolku 
 
1.    Předsednictvo spolku je výkonným orgánem a zajišťuje realizaci rozhodnutí rady rodičů v období 

mezi členskými schůzemi. Předsednictvo spolku je složeno z předsedy, místopředsedy a 
hospodářského pracovníka. V čele předsednictva spolku stojí předseda, který za předsednictvo 
spolku jedná navenek. 

2. Předsednictvo spolku je usnášeníschopné, jsou-li přítomní všichni členové a rozhoduje většinou 
hlasů.  

3. Předsednictvo spolku je povinno: 
a)      rozhodovat o svolání zasedání rady rodičů, 
b)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání rady rodičů, 
c)      předkládat jednou ročně radě rodičů ke schválení zprávu o činnosti spolku za minulý 
        školní rok, včetně zprávy o hospodaření, 
d)      předkládat jednou ročně radě rodičů ke schválení rozpočet na další období (nový školní 
        rok). 

4. Předsednictvo spolku rozhoduje o: 
a) přijetí nového člena spolku, 
b) uzavření a ukončení smlouvy spolku, 
c) přijetí zaměstnance spolku, 
d) ukončení pracovního poměru zaměstnanců spolku,  
e) o všech pracovních záležitostech zaměstnanců spolku. 

 
 
 

 

Článek IX. 

Předseda spolku  

 

1. Předseda předsednictva spolku je předsedou spolku. Předseda spolku je statutárním orgánem 
spolku. Předseda spolku je oprávněn jednat za spolek navenek ve všech věcech.  

2. Předseda spolku podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 
svůj podpis a slovo „předseda spolku“. 
 

 

Článek X. 

Hospodaření spolku 

 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a 
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá 
výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada rodičů členy spolku na každé členské schůzi. 
3. Spolek vytváří plán k rozdělení finančních prostředků na svou činnost, zejména ke krytí nákladů na 

kulturní, zájmovou, vzdělávací, rekreační činnost dětí a na materiální a finanční pomoc škole. 
4. Hospodařením spolku je pověřen předseda a hospodářský pracovník, kteří zodpovídají za řádný 

výkon hospodaření spolku.  
5. Předseda a hospodářský pracovník májí podpisové a dispoziční právo k bankovnímu účtu spolku a 

jsou oprávněni spravovat jeho finanční prostředky.  
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6. K zabezpečení své činnosti a cílů může spolek vytvářet i další zájmová, odborná a jiná seskupení 
dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. 

 
 

Článek XI. 

Zánik spolku 

1. Spolek může ukončit svoji činnost způsoby uvedenými v § 268 občanského zákoníku. 
2. Zániku spolku musí předcházet majetkové vypořádání.  
3. Dále může zaniknout z těchto důvodů: 

a) rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku, 
b) rozhodnutím příslušného státního orgánu o zrušení, 
c) sloučením s jinou organizací na základě dohody, 
d) rozdělením na dvě nebo více organizací. 

 
 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §214 a 
násl. Občanského zákoníku. 

Stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí dne 29.9. 2015 a nabývají účinnosti datem zápisu u 
příslušného rejstříku soudu. 

Změna stanov spolku byla přijata členskou schůzí dne …….. 2019 

 

 
 

 


