
Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s.  

dle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Stanovy“) 

 

Článek I.   Název a sídlo 

 

Názvem spolku:  Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s.  

(dále jen „Spolek“)  

Sídlo spolku:   Dolany č.p. 174, PSČ 783 16  

 

Článek II. Účel spolku 

Účelem spolku je:  Sjednocování výchovného působení Základní školy a Mateřské 

školy Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvkové organizace, IČ: 70983259, se sídlem 

78316 Dolany, č.p. 174, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 251 

(dále jen „ základní školy“) a rodiny, pomoc základní školy při plnění jejího poslání, 

při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, při přípravách a 

organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory základní škole 

a jejím žákům. 

 

Článek III. Hlavní činnost Spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. Stanov, coby 

společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

 ochrany práv, potřeb a zájmů žáků základní školy, 

 působení na členy Spolku, rodiče a příbuzné žáků základní školy tak, aby správně 

přistupovali k výchově žáků základní školy, 

 podpory a pomoci základní škole při plnění jejího poslání, 

 spolupůsobení při vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se 

psychosociálního klimatu v rodinách žáků základní školy a v základní škole, 

 zjišťování potřeb a zájmů žáků základní školy a jejich podporu, 

 seznamování vedení základní školy s náměty, připomínkami a stížnostmi ve 

vztahu k činnosti Spolku a podílení se na jejich vyřizování,  

 poskytování materiální podpory a imateriální pomoci při zajišťování výchovy žáků 

základní školy a zlepšování školního prostředí, 



 podporování součinnosti základní školy s orgány vykonávajícími státní správu a 

samosprávu ve školství, 

 podílení se na pořádání kulturních a sportovních akcí pro žáky základní školy, 

jejich rodiče a veřejnost.  

Hlavní činnost je financována především z členských příspěvků, grantů, 

sponzorských darů a ze zisků z vedlejší činnosti uvedené v čl. IV. Stanov.  

Byl-li by při výkonu hlavní činnosti dosažen zisk, použije jej Spolek  pro výkon 

hlavní činnosti uvedené v čl. III. Stanov a k pokrytí nákladů na organizačně-

provozní náklady Spolku.   

 

Článek IV. Vedlejší činnost Spolku 

V případě, že provozování činnosti uvedené v čl. III. Stanov bude spojeno 

s náklady, může Spolek vykonávat jako vedlejší činnost i činnost i hospodářskou 

či výdělečnou, ale to jen za účelem podpory hlavní činnosti uvedené v čl. III. 

Stanov či hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek 

použije k podpoře hlavních činností podle čl. III. Stanov a k pokrytí nákladů na 

organizačně-provozní náklady Spolku.  

 

Článek V. Členství ve spolku 

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je zákonným zástupcem 

žáka základní školy, vyjádřila souhlas se Stanovami Spolku a která řádně a včas 

uhradila členský příspěvek.  

Člen Spolku má právo: 

o účastnit se jednání členské Schůze a podílet se na jejím rozhodování 

hlasováním, 

o volit a být zvolen do orgánů Spolku, a tímto se podílet na praktické činnosti 

Spolku, 

o předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku a být osobně 

účasten při jejich projednávání. 

Člen spolku má povinnost: 

o platit členský příspěvek ve výši a způsobem určeným členskou schůzí, 

o dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku, 

o aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

o aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení 

jejich práce. 

Členství ve Spolku zaniká: 

o odchodem žáka ze základní školy, 

o úmrtím žáka základní školy, 



o nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok,  

o zánikem Spolku, 

o vystoupením člena ze Spolku, 

o vyloučením člena, v případě, že člen Spolku závažně poruší povinnost 

vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné 

výzvě Spolku, ve které je stanovena délka takovéto lhůty. Výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku 

zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze většinou 

všech členů, 

o případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

Článek VI. Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

o Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku, 

o Rada Spolku, 

o Předseda jako statutární orgán Spolku. 

 

 

a) Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská 

schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména: 

o schvaluje stanovy Spolku a změny těchto Stanov, 

o určuje výši členských příspěvků, 

o volí předsedu a ekonoma Spolku a odvolává je,  

o schvaluje rozpočet a zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,  

o rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob, 

o rozhoduje o zániku Spolku. 

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu Spolku. 

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně 

však jednou ročně. Předseda svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň 

třetiny členů Spolku. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze do třiceti 

dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské 

schůze na náklady Spolku sám. Zasedání členské schůze se svolává nejpozději 

sedm dní před jeho konáním, a to zveřejněním v prostorách základní školy, na 

internetových stránkách základní školy a současně sdělením provedeným 

prostřednictvím třídních učitelů. Z takovéto pozvánky musí být zřejmé místo, čas a 

program zasedání členské schůze.  



Záležitost, která nebyla zařazena na programu zasedání při ohlášení členské schůze 

v souladu s výše uvedeným, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných 

členů spolku. 

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání jedna pětina členů 

spolku. Členská schůze rozhoduje usnesením, které bylo odsouhlaseno dvěma 

třetinami přítomných členů, není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak. Každý člen má 

při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí 

pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na 

zasedání členské schůze. 

 

b) Rada Spolku 

Druhým nejvyšším orgánem Spolku je Rada Spolku, která je tvořena vždy jedním 

delegovaným třídním důvěrníkem za každou třídu základní školy, předsedou Spolku 

a ekonomem Spolku. 

Rada Spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména: 

o vyhotovuje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,  

o administruje přihlášky nových členů a rozhoduje o vzniku a zániku členství, 

o zabezpečuje vybírání členských příspěvků, 

o rozhoduje o vedlejší činnosti Spolku uvedené v čl. IV. Stanov, 

o odsouhlasuje ekonomicko-provozní činnost Spolku a využití finančních 

prostředků v souladu s hlavní činností uvedenou v čl. III. těchto Stanov, 

o rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku či o věcech 

s plněním nad 10.000,- Kč. 

Ekonom Spolku  

o přijímá od zástupců Rady Spolku členské příspěvky, 

o vykonává Radou Spolku či Předsedou Spolku odsouhlasenou ekonomicko-

provozní činnosti Spolku, 

o účtuje příjmy a výdaje související jak s hlavní činností Spolku uvedeném v čl. 

III. Stanov, tak s vedlejší činností Spolku uvedenou v čl. IV. Stanov, 

o vede zákonem stanovenou účetní evidenci, 

o vykonává úhradu Radou Spolku či Předsedou Spolku odsouhlasených plateb. 

Rada Spolku může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí 

předsedy Spolku. 

  

c) Předseda Spolku 



Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 

všech věcech samostatně, zejména je oprávněn za Spolek podepisovat dokumenty. 

V jeho pravomoci je samostatně rozhodovat o uzavírání smluv s plněním do 10.000,- 

Kč.  Při rozhodování o všech důležitých věcech týkajících se Spolku či o věcech 

s plněním nad 10.000,- Kč, je předseda Spolku vázán rozhodnutím Rady Spolku, od 

kterého se nesmí odchýlit. Za Spolek může jednat rovněž předsedou Spolku 

zmocněný člen Spolku. 

Předseda Spolku je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předseda Spolku se funkce 

ujímá den následujícího po dni volby. 

Předseda Spolku je povinen: 

o svolávat zasedání členské schůze, 

o vést řádně agendu členské schůze, 

o archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 

 

 

Článek VII. Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku 

V případě zániku Spolku budou všechny finanční prostředky bezezbytku užity 

k hlavní činnosti uvedené v čl. III. Stanov.  

 

Článek VIII. Závěrečná ustanovení 

Spolek je uzavírán na dobu neurčitou. 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zejména ustanoveními § 214 a násl. 

Ustanovení § 250 odst. 1 druhá věta se nepoužije. 

Členové Spolku jsou povinni bezodkladně oznámit Spolku jakoukoli změnu 

v kontaktních údajích (včetně telefonního čísla a e-mailové adresy), které uvedli na 

přihlášce, popř. v listině přítomných ustavující schůze.  

 

V Dolanech dne 18. 9. 2014 

 

Zápis pořídil:            Ověřil:   

--------------------------------------------                                               ------------------------------ 

 



 

 


