
STANOVY spolku „SRPŠ při ZŠ v Čelákovicích,z.s.“ 
 

Článek I - Název spolku 
SRPŚ při ZŠ v Čelákovicích z.s. (dále jen spolek). 

 

Článek II - Sídlo spolku 
ZŠ J.A. Komenského 414/7, 250 88 , Čelákovice 

 

Článek III - Účel spolku 
Účelem spolku je podpora činnosti Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích, zejména formou 

podpory projektů, které připravuje a realizuje ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích. Účelem spolku je 

rovněž zprostředkovat komunikaci mezi školou a jejími žáky a jejich zákonnými zástupci, a to zejména 

k ochraně zájmů žáků a jejich zákonných zástupců ve vztahu ke škole.  

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením následujících činností: 

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 spolku 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 atd.  

4) Spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Městským úřadem a napomáhat při plnění 

rámcově vzdělávacího programu školy.  

5) Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti dětí i dospělých. 

6) Napomáhat při organizaci mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh.  

7) Přijímat sponzorské dary a rozhodovat o jejich využití ve prospěch školy a žáků školy.  

8) Podávat žádosti o granty, dotace a příjmy z veřejných zdrojů a rozhodovat o jejich využití  
ve prospěch školy a žáků školy. 

 

Článek IV - Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 
1) Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let, které jsou zákonnými zástupci žáků školy ZŠ 

J.A. Komenského v Čelákovicích a souhlasí se stanovami a účelem spolku.  

2) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. 

3) Výši členských příspěvků a termín pro zaplacení příspěvků určuje výbor spolku. 

4) Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením na základě hlasování členské schůze 

d) zánikem spolku 

e) nezaplacením členského příspěvku ve výši a termínu stanoveném výborem spolku 

f)  ukončením povinné školní docházky dítěte člena spolku 



 

5) Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit do orgánů spolku 

c) být volen od 18 let do orgánů spolku 

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

6) Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku 

b) aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů 

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

d) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném výborem spolku 

 

 

Článek V - Orgány spolku 
Orgány spolku jsou: 

1) Členská schůze spolku 

2) Výbor spolku 

3) Předseda spolku 

 

Článek VI – Členská schůze spolku 
1) Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku.  

2) Členskou schůzi spolku tvoří všichni členové spolku.  

3) Členskou schůzi spolku svolává předseda spolku na návrh výboru spolku nebo na požádání 

nejméně 60 členů spolku. Členské schůzi spolku předsedá předseda spolku, v nepřítomnosti 

místopředseda spolku či jiný, jím pověřený člen spolku. 

4) Členská schůze spolku zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov 

b) schvaluje jednací řád členské schůze spolku a volební řád 

c) rozhoduje o zániku členství 

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

e) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí 

f) rozhoduje o majetkovém vypořádání spolku 

5) Členská schůze spolku je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

spolku. Hlasovací právo členů spolku je rovné, každý člen spolku má 1 hlas. Členská schůze 

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

předsedajícího. 

6) V případě, že členská schůze spolku není usnášení se schopná, může být svolána „náhradní 

členská schůze spolku“. Náhradní členská schůze spolku je usnášení se schopná při 

přítomnosti alespoň 3 členů. Náhradní členská schůze spolku může být svolána současně s 



„původní členskou schůzí spolku“ pro případ, že se na první členské schůzi spolku nesejde 

dostatečný počet členů. Náhradní členská schůze spolku rozhoduje nadpoloviční většinou 

hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

Článek VII - Výbor spolku 
1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi spolku. 

2) Každá třída základní školy tj. její členové delegují jednoho ze svých řad jako zástupce do 

výboru spolku. Stane se tak hlasováním na prvním setkání rodičů. Jméno a adresu svého 

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

3) Výbor spolku svolává a jeho jednání řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda spolku nebo jiný, jím pověřený člen výboru. Výbor se svolává dle potřeby, 

nejméně však dvakrát ročně a to v období třetího měsíce, vždy po začátku nového pololetí. 

4) Předseda má povinnost svolat výbor i v případě, pokud o to požádá alespoň nadpoloviční 

většina členů výboru. 

5) Výbor zejména:  

a) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku 

b) může navrhnout a jmenovat osoby, které se budou podílet na zajištění organizačních 

záležitostí spolku a na plnění dalších konkrétních úkolů 

c) určuje výši členských příspěvků a termín pro jejich zaplacení 

d) koordinuje činnost spolku 

e) vydává a schvaluje jednací řád spolku a vnitřní předpisy, týkající se hospodaření a činnosti 

spolku a jeho orgánů 

f) schvaluje úkoly a cíle spolku pro příslušné období 

g) projednává a schvaluje rozpočet spolku 

h) vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku. 

i) schvaluje roční závěrku hospodaření spolku 

j) svolává členskou schůzi, zajišťuje její organizaci a průběh   

vč. přípravy programu jednání členské schůze 

k) rozhoduje o přijetí nového člena a navrhuje zánik členství 

l) řídí činnost spolku v období mezi shromážděním členské schůze  

 

Článek VIII - Předseda spolku 
1) Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. 

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

spolku. 



3) V případě nepřítomnosti předsedy jej na schůzích výboru a členské schůzi spolku 

zastupuje místopředseda spolku. 

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

volebním řádem spolku. 

5) Předseda, místopředseda a hospodář může být v průběhu volebního období ze své 

funkce odvolán. Pro odvolání předsedy, místopředsedy nebo hospodáře je potřeba 2/3 

hlasů přítomných členů výboru.  

6) Práva a povinnosti statutárního orgánu: 

a) je oprávněn jednat jménem spolku samostatně 

b) zastupuje SRPŠ v jednáních se školou, orgány samosprávy a jinými organizacemi 

c) má povinnost informovat výbor o všech úkonech, které jménem spolku učinil 

d) může písemně pověřit další členy spolku ke konkrétnímu jednání  

v souladu se stanovami spolku. 

 

Článek IX - Zásady hospodaření spolku 
1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v 

průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

1) Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, dotační dary a 

sponzorské dary. 

2) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

3) Prostředky nevyužité do konce školního roku se převádí do příštího školního roku. 

 

Článek X -Zánik spolku 
1) Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2) Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na podporu aktivity vybrané ZŠ 

J.A. Komenského v Čelákovicích převodem na účet či vložením. 

 

Článek XI - Závěrečná ustanovení 
1) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 

214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí. 

 

 

 

V Praze, dne XXXX. 2019 


