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Čl. I. Úvodní ustanovení  

Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích 

(dále jen „sdružení“) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým sdružením rodičů a dalších 

zákonných zástupců dětí i všech, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí. 

Sídlo: J. A. Komenského 414/7, 250 88 Čelákovice  

 

 

Čl. II. Cíle a činnost sdružení 

1. Zastupovat zájmy žáků a jejich rodičů a ve spolupráci se Základní školou J. A. Komenského 

v Čelákovicích (dále jen „školou“), podporovat jejich kvalitní výchovu a vzdělávání.  

2. Spravovat prostředky sdružení a ve spolupráci se školou rozhodovat o jeho využití ve prospěch 

žáků školy. 

3. Zprostředkovat bližší kontakt a podrobnější informovanost mezi rodiči a vedením školy 

prostřednictvím připomínek, podnětů, informací o záměrech a akcích školy, výroční zprávy atd.  

4. Spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Obecním úřadem a napomáhat při plnění 

výchovně vzdělávacího programu školy.  

5. Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti dětí i dospělých. 
6. Vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima v rodině i ve škole.  

7. Napomáhat při organizaci mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh.  
8. Přijímat sponzorské dary a rozhodovat o jejich využití ve prospěch školy a žáků školy.  

9. Podávat žádosti o granty a příjmy z veřejných transferů a rozhodovat o jejich využití  

ve prospěch školy a žáků školy. 
 
 
 

Čl. III Členství 

1. Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.  
2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. 

3. Výši členských příspěvků a termín pro zaplacení příspěvku určuje výbor. 
4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením na základě valné hromady 

d) zánikem sdružení 

e) nezaplacením členského příspěvku ve výši a termínu stanoveném výborem 

5. Čestné členství: 
a) čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením 

pomoci sdružení naplňovat cíle nebo se zasloužila o rozvoj místní školy a jejíž členství 

schválil výbor 

b) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové 

c) čestný člen může být na vlastní žádost zproštěn placení příspěvků 

Čl. IV. Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 
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a)  podílet se na činnosti sdružení 

b)  volit do orgánů sdružení 

c)  být volen od 18 let do orgánů sdružení 

d)  obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření  

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení 

b)  aktivně se podílet na činnosti sdružení a plnění jejích cílů 

c)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, do nichž je jmenován či volen 

d)  platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném výborem  

  
 

Čl. V. Orgány sdružení 

1. Orgány sdružení jsou: 

a)  valná hromada 

b)  výbor 
c)  statutární orgán: předseda 

d)  kontrolní komise  
 
 

Čl. VI. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.  

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.  
3. Valnou hromadu svolává předseda sdružení na návrh výboru sdružení nebo na požádání nejméně 

60 členů sdružení. Valné hromadě předsedá předseda sdružení, v nepřítomnosti místopředseda 

sdružení či jiný, jím pověřený člen sdružení. 

4. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov 

b) schvaluje jednací řád valné hromady, kontrolní řád a volební řád 

b) volí členy kontrolní komise 

c)  rozhoduje o zániku členství 

d)  rozhoduje o zániku sdružení nebo jeho sloučení s jinou právnickou osobou 

e)  přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí 

f)  rozhoduje o majetkovém vypořádání sdružení 

5. Valná hromada je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. 

Hlasovací právo členů sdružení je rovné, každý člen sdružení má 1 hlas. Valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6. V případě, že valná hromada není usnášení se schopná, může být svolána „náhradní valná 

hromada“. Náhradní valná hromada je usnášení se schopná při přítomnosti alespoň 3 členů. 

Náhradní valná hromada může být svolána současně s „původní valnou hromadou“ pro případ, 

že se na první valné hromadě nesejde dostatečný počet členů. Náhradní valná hromada rozhoduje 

nadpoloviční většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

Čl. VII. Výbor  

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Každá třída základní školy má právo mít ve výboru jednoho zástupce z řad členů sdružení, 
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kterého si zvolí rodiče a zákonní zástupci žáků každé jednotlivé třídy. Jméno a adresu svého 

zástupce ve výboru, jakož i jeho případnou změnu, oznámí třída písemně výboru. Každý člen 

výboru má tolik hlasů, kolik tříd ve výboru zastupuje.  

3. Členem výboru může být i čestný člen, pokud tak schválí výbor. 

4. Člen výboru může určit na základě písemné plné moci jinou osobu, která ho bude ve výboru 

zastupovat se všemi právy člena výboru. Plná moc musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu 

člena výboru, jméno, příjmením, adresu a datum narození zástupce člena výboru, úkony, ke 

kterým člen výboru svého zástupce zplnomocňuje a období, na které se plná moc zastoupení 

vztahuje, datum a podpisy obou osob. Zástupce je povinen se na začátku jednání výboru 

prokázat platným občanským průkazem a plnou mocí se všemi uvedenými údaji.  

5. Při hlasování v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6. Výbor svolává a jednání výboru řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředseda 

sdružení nebo jiný, jím pověřený člen výboru. Výbor svolává dle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. 

7. Předseda má povinnost svolat výbor i v případě, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů výboru. 

8. Výbor zejména:  

a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení 

b) jmenuje pokladníka sdružení a účetní sdružení 
c) může navrhnout a jmenovat osoby, které se budou podílet na zajištění organizačních 

záležitostí sdružení a na plnění dalších konkrétních úkolů 
d) určuje výši členských příspěvků a termín pro jejich zaplacení 

e) koordinuje činnost sdružení 
f) vydává a schvaluje jednací řád sdružení a vnitřní předpisy, týkající se hospodaření a 

činnosti sdružení a jeho orgánů 
g) schvaluje úkoly a cíle sdružení pro příslušné období 

h) projednává zprávy kontrolní komise a vydává potřebná opatření 
i) projednává a schvaluje rozpočet sdružení 

j) vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení. Výroční zpráva musí být 

uveřejněna. 

k) schvaluje roční závěrku hospodaření sdružení 
l) svolává valnou hromadu, zajišťuje organizaci a průběh valné hromady  

vč. přípravy programu jednání valné hromady 
m) rozhoduje o přijetí nového člena a navrhuje zánik členství 

n) řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady  
 
 

Čl. VIII. Statutární orgán a jednání jménem sdružení  

1. Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení. 

2. Předsedou sdružení může být pouze člen sdružení.  Předsedu volí ze svého středu výbor. 

3. V případě nepřítomnosti předsedy jej na schůzích výboru a valné hromady zastupuje 

místopředseda sdružení. 

4. Předseda a místopředseda sdružení jsou voleni na 3 roky. Průběh a organizace voleb se řídí 

volebním řádem sdružení. 
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5. Předseda či místopředseda může být v průběhu volebního období ze své funkce odvolán. Pro 

odvolání předsedy či místopředsedy je potřeba 2/3 hlasů přítomných členů výboru. V případě 

zániku členství předsedy či místopředsedy ve sdružení nebo v případě odvolání předsedy či 

místopředsedy zároveň končí jejich funkce ve výboru a konají se mimořádné volby. Průběh  

a organizace mimořádných voleb se řídí volebním řádem sdružení. V případě ukončení funkce 

předsedy výboru řídí činnost výboru v období do dalšího zvolení předsedy místopředseda, 

v případě ukončení funkce předsedy i místopředsedy zároveň řídí činnost výboru jiný člen 

výboru, kterého si výbor zvolí. 

6. Práva a povinnosti statutárního orgánu: 

a) je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně 
b) zastupuje SRPŠ v jednáních se školou, orgány samosprávy a jinými organizacemi 

c) má povinnost informovat výbor o všech úkonech, které jménem sdružení učinil 
d) může písemně pověřit další členy sdružení ke konkrétnímu jednání  

v souladu se stanovami a cíli sdružení 

7. Dokumenty, zavazující sdružení k jakémukoliv plnění či závazkům, jsou platné pouze 

v případě, jsou-li schváleny výborem a obsahují-li podpis předsedy či místopředsedy. 

 
 

Čl. IX. Kontrolní komise  

1. Kontrolní komise je kontrolní orgán sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.  

2. Kontrolní komisi volí valná hromada z řad členů sdružení. Volby do kontrolní komise se řídí 

volebním řádem. 

3. Kontrolní komise má 3 členy, ze svých řad si volí předsedu kontrolní komise.  

4. Kontrolní komisi svolává a její jednání řídí předseda kontrolní komise.  

5. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje výbor na zjištěné 

nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.  

6. Kontrolní komise vypracovává průběžné zprávy o své kontrolní činnosti a o výsledcích kontrol. 

Zprávy předkládá výboru předseda kontrolní komise.  

7. Kontrolní komise se řídí kontrolním řádem. 
 

Čl. X. Zásady hospodaření sdružení 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  
2. Zdroji majetku sdružení jsou zejména: 

a) členské příspěvky 
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

c) příjmy z grantů a veřejných transferů 
d) příjmy z majetku 

e) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení  
3. Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a podle rozpočtu, 

který je schválen výborem. 
4. Výbor jmenuje pokladníka sdružení a účetní sdružení.  

5. Za hospodaření sdružení je odpovědný výbor. 
6. Výbor určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad za nutné výdaje osobám, které 

vykonávají činnost pro sdružení. 
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7. Další pravidla pro hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy o hospodaření sdružení.  
 
 

Čl. XI. Zánik sdružení  

1. Sdružení zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 

valné hromady 
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění  

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, či z jiného důvodu, budou veškeré finanční 

prostředky převedeny na účet ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414/7, ve prospěch žáků.  
 
 

Čl. XII. Závěrečná ustanovení  

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.  
2. Změnu stanov schvaluje valná hromada sdružení. 

3. Valná hromada vydává a schvaluje kontrolní řád, volební řád a jednací řád valné hromady. 
4. Výbor vydává a schvaluje jednací řád výboru a další vnitřní předpisy sdružení.  

5. Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány  

s peticemi. 

6. Do ustavující valné hromady rozhoduje o sdružení prozatímní výbor sdružení.  
 
 


