
STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při ZUŠ v Litovli 

 

Článek I 

Název a sídlo Spolku 

1. Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ v Litovli (dále jen Spolek). 

2. Sídlo: Jungmannova 740, 784 01 Litovel 

Článek II 

Statut Spolku 

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou 

osobou. 

Článek III 

Cíl činnosti Spolku 

Účelem Spolku je vytvoření platformy pro sdružování rodičů, přátel, podporovatelů a sponzorů školy. 

Cílem činnosti Spolku je podpora a rozvoj podmínek zabezpečení školy v oblasti materiální, 

hospodářské a personální, podpora a rozvoj spolupráce rodičů žáků a sponzorů a vzájemná 

spolupráce školy a rodičů žáků, včetně tvorby koncepce výchovně vzdělávací práce školy a její 

materiální zajištění. 

Spolek bude dosahovat cíle vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. spolupráce se školou při zajišťování školní a mimoškolní činnosti žáků (finanční příspěvky  

na soutěže, přehlídky, exkurze, koncerty a výstavy absolventů, ad.) 

2. podpora aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti 

vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž 

předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže 

3. podpora školy při plnění jejích výchovně vzdělávacích úkolů i v oblasti materiální a finanční 

4. podílení se na zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího 

prostředí školy 

5. seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů 

6. seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy 

 

 

 

 



Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů Spolku 

1. Členství jak fyzických, tak právnických osob vzniká v případě fyzických osob úhradou 

členského příspěvku, kdy jeho úhrada je pokládána současně za souhlas dotčené fyzické 

osoby se stanovami Spolku a svým členstvím ve Spolku. V případě právnických osob 

projevením jejich zájmu o členství ve Spolku po odsouhlasení (podpisu oprávněné osoby 

statutárního orgánu, nebo osoby pověřené zastupováním společnosti) písemné přihlášky 

vstupu do Spolku, v níž musí být tento zájem jednoznačně vyjádřen. Tímto úkonem 

současně vyslovuje právnická osoba svůj souhlas se stanovami Spolku. 

2. Práva člena Spolku: 

• podílet se na činnosti Spolku 

• spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku  

• volit orgány Spolku 

• být volen do orgánů Spolku 

• svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku 

3. Povinnosti člena Spolku: 

• dodržovat stanovy Spolku 

• podílet se na činnosti Spolku 

• svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či volen 

• platit členské příspěvky 

4. Členství ve Spolku zaniká: 

• nezaplacením členského příspěvku 

• předáním písemné odhlášky členu výboru Spolku 

• úmrtím člena 

• u právnické osoby jejím zrušením 

• zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 

• zánikem Spolku 

 

Článek V 

Orgány spolku 

Do vytvoření orgánů Spolku jedná za Spolek zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného 

výboru (dále jen zmocněnec), který podal návrh na registraci Spolku. 

 



Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát  

za rok nebo jinak podle potřeby. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů Spolku. 

Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů Spolku. Každý člen má jeden hlas. Hlasování může 

být organizováno i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jeho věrohodnost  

a demokratičnost. 

Oddíl 2 – Statutární orgán Spolku 

1. Statutární orgán Spolku je kolektivní a tvoří jej výbor Spolku. Výbor má 3 členy (předseda, 

pokladník a člen výboru) a je volen členskou volbou na období 4 let. 

2. Výbor Spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu 

Spolku.  

3. Jménem Spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru Spolku.  

Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem Spolku další členové spolku pověřeni 

výborem.  

K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů. 

 

Článek VI 

Správní období 

1. Správní období začíná 1. září a končí 30. září po čtyřech letech. 

2. Správní období je funkčním obdobím všech volených členů orgánů Spolku. 

 

Článek VII 

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. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných Spolkem, výnosy ze jmění  

a sponzorské dary. 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem a cílem činnosti Spolku stanoveným v Článku III. 

4. Výplaty prostředků provádí pokladník Spolku a předkládá je ke schválení výboru Spolku. 

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

 

 



Článek VIII 

Kontrola hospodaření 

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem Spolku a jedenkrát ročně při výroční 

členské schůzi Spolku. 

Článek IX 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká: 

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze Spolku 

• pravomocným rozhodnutím státních orgánů 

 

Článek X 

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. 

3. První členskou schůzi svolá zmocněnec (čl. 5) nejpozději do tří měsíců od vzniku Spolku. 

4. Spolek vzniká jeho registrací. 

 

 

 

 

 

V Litovli, dne 9. 11. 2015 


