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   Stanovy 
Spolku rodičů při Základní škole J.A. Komenského 

v Novém Strašecí, z.s. 

 
  I. 

Název a sídlo 
 
Spolek má název Spolek rodičů při Základní škole J.A. Komenského v Novém Strašecí, z.s. 
(dále jen „spolek“). 
Sídlo je na adrese Komenského náměstí  209, 271 01 Nové Strašecí. 
Spolek je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení rodičů, a zákonných zástupců žáků  
Základní školy J.A. Komenského (dále jen „ZŠ), případně dalších fyzických osob, které se v něm  
sdružují  na základě společného zájmu o výchovu dětí a práci školy. 
 

 II. 
Činnost spolku 

 
Cílem  činnosti spolku je podpora a pomoc při rozvoji ZŠ, spolupráce při vzdělávacím procesu 
žáků a účinná materiální i morální pomoc při plnění jejího poslání ZŠ, zejména: 

a) finanční podporou při pořádáním kulturních a sportovních  akcí a soutěží, 
b) seznamováním  rodičů a ostatních osob s cíli a úkoly ZŠ, 
c) seznamováním vedení ZŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi, 
d) usilováním o propagaci a prezentaci výsledků ZŠ,  
e) podporou mimoškolních a zájmových aktivit žáků ZŠ, 
f) spoluprací s dalšími subjekty vyvíjejícími podobnou činnost. 

 
                                                                                    III. 

        Členství ve spolku 
 
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je ochotná spolupracovat na dosažení 
cíle  spolku v souladu se stanovami. V případě členství fyzické osoby jsou podáním přihlášky 
nezbytně shromažďovány osobní údaje a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, doručovací  
adresa), které mohou být použity  výhradně k činnosti spolku, případně ke splnění zákonných 
povinností spolku. 
 
Členství vzniká vyplněním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Přihláška 
obsahuje souhlas se shromažďováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní 
údaje člena, jakož  i jeho souhlas se stanovami spolku. 
 
Členský příspěvek je částka, kterou hradí člen spolku jedenkrát ročně ve výši, kterou  Rada 
rodičů schválí každý rok na své schůzi konané v prvním pololetí příslušného školního roku.  Rada 
rodičů rovněž stanoví termín jeho splatnosti. O snížení či zproštění povinnosti úhrady příspěvku 
rozhoduje v odůvodněných případech Rada rodičů k žádosti člena. 
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Člen má právo: 
a) účastnit se jednání Rady rodičů, 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
c) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 
Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy,  
b) plnit usnesení orgánů spolku, 
c) platit členské příspěvky ve stanovené výši, nebyl-li této povinnosti zproštěn. 

 
Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku k rukám předsedy spolku 
b) neuhrazením členského příspěvku ve stanoveném  termínu,  
c) úmrtím člena  
d) zánikem spolku 
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem 
 

Zánikem členství zaniká i členství ve všech orgánech spolku. 
 
                                 

                                                       IV. 
         Organizační struktura spolku 
 
Organizační strukturu spolku tvoří Rada rodičů a Výbor spolku. 
 
                                                                                  V. 
          Rada rodičů 
 
Rada rodičů je nevyšším orgánem spolku. Je složena z volených zástupců jednotlivých tříd (třídní 
důvěrníci). 
 Je usnášení schopná, účastní-li se jejího jednání třetina všech členů Rady rodičů. Rada rodičů 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Fyzická osoba může být zastoupena na 
základě písemné plné moci. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné.  
Rada rodičů: 

a) schvaluje stanovy a jejich změny, 
b) schvaluje výši členského příspěvku,  
c) volí a odvolává členy Výboru 
d) schvaluje rozpočet spolku,  
e) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období včetně zprávy o 

hospodaření (účetní závěrku za předchozí kalendářní rok), 
f) schvaluje koncepci činnosti a cíle na další období,  
g) rozhoduje o zániku spolku. 

 
Radu rodičů svolává Předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, případně 
požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku, a to oznámením zaslaným na emailovou adresu člena, 
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dále zveřejněním na web stránkách ZŠ a na nástěnce v budově ZŠ, nejméně 10 dnů před 
zamýšleným konáním Rady rodičů. Součástí oznámení musí být též návrh programu. 
O jednání Rady rodičů se pořizuje zápis, který obsahuje prezenční listinu účastníků, zprávu o 
průběhu jednání, výsledcích hlasování a přijatých usneseních. O schůzkách Rady rodičů je 
pořizován zápis předsedou nebo jím pověřený člen výboru. Zápisy se uchovávají po celou dobu 
trvání spolku. 

 
                                                                              VI. 
      Výbor spolku 
 

Výbor spolku je statutárním orgánem, který z řad svých členů volí rada rodičů. Výbor má 3 
členy.  Člen Výboru může ze své funkce odstoupit. Při poklesu počtu členů Výboru je možno 
dalšího člena kooptovat. Takto lze doplnit maximálně 1/3 členů za funkční období, které je 
pětileté. 
 
Výbor spolku ve složení Předseda a 2 členové výboru, zajišťuje realizaci rozhodnutí Rady rodičů: 

a) navrhuje koncepci a cíle spolku, 
b) sestavuje návrh rozpočtu spolku a předkládá jej ke schválení Radě rodičů, 
c) rozhoduje o vyloučení člena 
d) předkládat jedenkrát ročně Radě rodičů ke schválení zprávu o činnosti spolku za 

předcházející rok včetně zprávy o hospodaření, 
 
První výbor spolku je ve složení: Gabriela Horáková, Julie Adltová, Irma Fatková 
 
                                                                                VII. 
               Pravomoci předsedy výboru 
 
Za výbor je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně předseda výboru, vyjma provádění 

bankovních transakcí.  Podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 

svůj vlastnoruční podpis. Při provádění bankovních transakcí je třeba podpisu předsedy výboru 

a dalšího člena výboru. Všichni členové výboru mají podpisový vzor ke zřízenému bankovnímu 

účtu. 

 
Předseda výboru  je volen Výborem spolku a funkce se ujímá okamžitě. 
 
Předseda svolává zasedání Rady rodičů a archivuje zápisy ze zasedání Rady rodičů a výboru. 
                                                                   

  
 
 
VIII. 

Hospodaření spolku 
 
Spolek vede záznamy o hospodaření dle zákona. Za hospodaření vždy odpovídá Výbor spolku.   
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Spolek vede záznamy o hospodaření dle zákona. Za hospodaření vždy odpovídá Výbor spolku.  
Tuto odpovědnost může delegovat na Hospodáře spolku.  
Hospodář manipuluje s pokladní hotovostí spolku tím, že: 

a) přijímá hotovost do pokladny, 
b) vydává hotovost z pokladny po dohodě s  Předsedou spolku, 
c) vede pokladní deník a účetnictví spolku dle zákona 

 
 Majetek spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, příjmy z neziskové činnosti v souladu 
s cíli spolku.  
Z  příjmů se hradí náklady na činnost, která je cílem spolku, podle schváleného rozpočtu. 
 
                                                                                  IX. 
             Zánik spolku 
 
Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem, případně dobrovolným rozpuštěním, o kterém 
rozhoduje Rada rodičů. 
V případě zániku je majetek spolku po provedené likvidaci rozdělen podle rozhodnutí Rady 
rodičů. 
                                                                                X. 
     Závěrečná ustanovení 
 
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnosti spolku ustanoveními  
§ 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 
 
Spolek vznikne zápisem do spolkového rejstříku. 
 
Zakladatelé spolku: 
Gabriela Horáková, r.č.745822/1188, bytem Na Spravedlnosti 1017, 271 01 Nové Strašecí, tel. 
605216135 
Julie Adltová, r.č. 745505/4827, bytem. Čsl. Armády 436, 271 01  Nové Strašecí, tel. 739031391 
Irma Fatková, r.č. 705816/1198, bytem Mšecká 789, 271 01 Nové Strašecí, tel. 777 196 340 
 
 
V Novém Strašecí dne 06.06.2016 
 
 
Gabriela Horáková   Julie Adltová    Irma Fatková 
 
 
 
                                                                                                     


