
STANOVY 

Spolek rodičů a přátel školy Chlebovice, z.s. 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy Chlebovice, z.s. (dále jen „Spolek“) je   

dobrovolným, veřejně prospěšným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů /zákonných 

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

2. Sídlo spolku: Pod Kabáticí 107, Chlebovice, 739 42 

 

Článek II. 

Účel spolku 

a) Spolek je dobrovolnou, nevládní a neziskovou organizací občanů, sdružující rodiče a 

zákonné zástupce žáků ZŠ Chlebovice, se sídlem Pod Kabáticí 107, Chlebovice, 739 42 a další 

občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, podporu a rozvoj ZŠ Chlebovice. Spolek je 

založen za účelem podpory a rozvoje ZŠ Chlebovice. 

b) Účelem spolku je sdružovat rodiče žáků, případně jejich zákonné zástupce a další fyzické 

nebo právnické osoby, zabezpečit fungující a prosperující spolupráci školy s rodiči a ostatní 

veřejností na základech vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Spolek je 

naprosto rovnocenným partnerem řediteli školy a reprezentantem rodičů. 

c) Spolek má právo bezplatně využívat prostory školy, pokud se bude jednat o činnost 

související s jeho zřízením a kterou nebude narušen provoz školy, na základě domluvy 

s ředitelem školy. 

Článek III. 

Hlavní činnost spolku 

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. těchto stanov, co by společného  

zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména: 

a) sdružováním rodičů žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů ZŠ Chlebovice - přesný název  

organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107,  

příspěvková organizace (dále jen „Škola“), jejich bližší kontakt a informovanost s vedením  

školy; 



b) správou prostředků Spolku a materiální podporou výchovně vzdělávací činnosti Školy; 

c) podporou vzdělávacích, kulturních, vědeckých, osvětových, sportovních, publikačních, 

 poznávacích, zahraničních a jiných aktivit žáků Školy; 

d) zlepšením vybavenosti Školy, modernizací a vylepšením vnitřního a vnějšího prostředí  

Školy a modernizací výuky; 

e) poskytováním obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, kultury a sportu; 

f) získáváním darů, dotací a grantů určených na podporu sportovních, kulturních a jiných  

aktivit žáků a Školy; 

g) poskytováním pomoci při organizaci mimoškolních pobytů, grantů, sportovních a kulturních  

akcí; 

h) rozvojem občanské společnosti. 

 

Článek IV. 

Členství a členský příspěvek 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem  

Spolku a chce působit v jeho rámci. 

2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. 

3. Minimální výši členských příspěvků a termín pro zaplacení příspěvku určuje Rada Spolku. 

4. Členství ve Spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze Spolku; 

b) úmrtím člena Spolku; 

c) nezaplacením členského příspěvku pro daný školní rok; 

d) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku, o vyloučení rozhodne  

členská schůze Spolku; 

e) zánikem Spolku. 

5. Člen Spolku má především právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku; 

b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; 

c) volit a být volen do orgánů Spolku; 

d) obracet se na orgány Spolku s podněty a žádat jejich řešení; 

e) účastnit se akcí pořádaných Spolkem; 

f) být informován o činnosti a hospodaření Spolku. 



6. Každý člen Spolku je povinen: 

a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku 

b) platit členský příspěvek ve výši a v termínu stanoveném Výborem Spolku; 

c) svědomitě vykonávat funkci v orgánech Spolku, do níž je jmenován či volen; 

d) aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy  

Spolku 

 

Článek V. 

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: 

a) Členská schůze 

b) Výbor Spolku 

c) Statutární orgán Spolku (předseda) 

d) Kontrolní orgán a rozhodčí komise 

2. Role (funkce): 

Pokladník Spolku 

 

Článek VI. 

Členská schůze 

1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

2. schvaluje zásady hospodaření, účetní závěrku a další interní předpisy, jsou-li vydány jakož i 

jejich změny, 

3. schvaluje způsob využití darů, dotací a grantů určených na podporu a rozvoj ZŠ Chlebovice 

při schvalování ročního rozpočtu 

4. rozhoduje o zřízení a změnách členského příspěvku a jeho výši, 

5. projednává cíle, schvaluje plán činnosti, 

6. projednává a schvaluje rozpočet na příští období, 

7. rozhoduje o zániku Spolku, 

8. volí členy výboru Spolku, 

9. členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku 

 

 

 



Článek VII. 

Výbor Spolku 

1. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi 

    Spolku. 

2. Výbor svolává předseda Spolku nebo jím pověřený člen Výboru dle potřeby, nejméně však 

    jednou ročně. Výbor svolá předseda vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Výboru  

    nebo nejméně třetina všech členů Spolku. Každý člen Výboru má na jednání Výboru jeden  

    hlas. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 50% všech členů Výboru. Při  

    hlasování v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku. 

3. Členy Výboru jsou volení zástupci jednotlivých tříd Školy. Volba členů Výboru probíhá  

    v jednotlivých třídách, podmínkou zvolení za člena Výboru je souhlas nadpoloviční většiny  

    přítomných členů Spolku v dané třídě. Každá třída volí členy Výboru, tzv. delegáty, z řad  

    členů Spolku ze své třídy. Pokud členové Spolku delegáty neodvolají nebo pokud jeho  

    funkce nezanikne jiným způsobem, platí, že setrvává v této funkci po celou dobu svého  

    členství ve Spolku. Členové výboru mohou být voleni opakovaně. 

4. Výbor ze svých členů volí a odvolává předsedu Spolku, vyjma prvního předsedy, který byl  

    zvolen na ustavující schůzi Spolku. 

5. Výbor zejména: 

 a) rozhoduje o změně stanov Spolku; 

 b) schvaluje plán Spolku a rozpočet pro příslušný školní rok, zprávu o hospodaření spolku,  

     účetní uzávěrku 

c) rozhoduje o zrušení členství svých členů; 

d) rozhoduje o zrušení Spolku; 

e) koordinuje činnost Spolku; 

f) volí a odvolává pokladníka Spolku a ověřovatele Spolku; 

g) rozhoduje o výši členského příspěvku; 

h) informuje členy o činnosti Spolku. 

6. Funkce člena Výboru zaniká: 

a) odstoupením člena Výboru z funkce. V případě odstoupení člena Výboru z funkce proběhne  

na nejbližší třídní schůzce dané třídy volba nového delegáta - člena Výboru. 

b) odvoláním člena Výboru. Delegát je odvolán, pokud o jeho odvolání rozhodne většina členů 

Spolku, kteří jsou rodiči žáků třídy, jež delegát zastupuje. V případě odvolání delegáta  



z funkce proběhne na nejbližší třídní schůzce dané třídy volba nového delegáta. 

7. Prvními členy Výboru jsou všichni zakladatelé Spolku. 

 

Článek VIII. 

Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem Spolku je předseda/předsedkyně. 

2. Předsedou/předsedkyní Spolku může být pouze člen Spolku. Předsedu/předsedkyni Spolku  

volí ze svého středu Výbor Spolku, vyjma prvního předsedy/předsedkyně Spolku, který byl 

zvolen na ustavující schůzi Spolku. Předseda/předsedkyně může být volen i opakovaně. 

3. Funkce předsedy/předsedkyně Spolku zaniká: 

a) zánikem členství dle čl. IV, bod 4. těchto stanov; 

b) odstoupením z funkce na základě písemného oznámení výboru; 

c) odvoláním. 

4. Předseda/předsedkyně Spolku může být v průběhu volebního období ze své funkce  

odvolán. Pro odvolání předsedy/předsedkyně je potřeba 2/3 hlasů všech členů Výboru Spolku. 

5. V případě ukončení funkce předsedy/předsedkyně Spolku se konají mimořádné volby. 

6. V případě ukončení funkce předsedy/předsedkyně Spolku řídí činnost Výboru Spolku  

 v období do dalšího zvolení předsedy/předsedkyně Spolku jiný člen(ka) Výboru Spolku,  

kterého si Výbor Spolku zvolí. 

7. Práva a povinnosti statutárního orgánu: 

a) předseda je oprávněn(a) jednat jménem Spolku a zastupovat Spolek samostatně; 

b) rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti Spolku kromě těch, které jsou těmito stanovami, 

rozhodnutím členské schůze či Výboru vyhrazeny jiným orgánům Spolku; 

c) o svých jednáních je povinen/povinna informovat Výbor Spolku; 

d) dokumenty, zavazující Spolek k jakémukoliv plnění či závazkům, jsou platné pouze  

v případě, obsahují-li podpis předsedy/předsedkyně Spolku. Podepisování se děje tak, že  

k vytištěnému nebo vypsanému názvu Spolku připojí svůj podpis předseda/předsedkyně; 

e) může písemně pověřit další členy Výboru Spolku ke konkrétnímu jednání v souladu se  

stanovami Spolku. 

 

 

 



Článek IX. 

 

Kontrolní orgán a rozhodčí komise 

Kontrolní orgán a rozhodčí komise se nezřizuje. 

 

Článek X. 

 

Pokladník 

1. Pokladníka volí a odvolává Výbor z řad členů spolku. Pokladníkem může být předseda  

Spolku. Pokladník se zodpovídá Výboru, popřípadě i členské schůzi. První pokladník byl  

zvolen na ustavující schůzi Spolku. Pokladník může být volen i opakovaně. 

2. Všichni členové Výboru a Spolku jsou povinni s pokladníkem spolupracovat a poskytovat  

mu potřebné informace či vysvětlení a vykonávat další požadovanou součinnost. 

3. Veškeré nakládání s financemi a majetkem Spolku podléhá dozoru Výboru Spolku.  

Pokladník je povinen na výzvu kteréhokoliv člena Výboru Spolku předložit materiály týkající  

se stavu hospodaření Spolku. 

4. Pokladník vede účetnictví Spolku a zajišťuje plnění daňových povinností. 

5. Pokladník umožní jedenkrát ročně všem členům spolku nahlédnout do zprávy o  

hospodaření za uplynulý rok. 

Článek Xi. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem. 

2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 

a) z členských příspěvků; 

b) z darů fyzických a právnických osob; 

c) z grantů a dotací; 

d) ostatních příjmů, z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku. 

3. Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor Spolku. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového rozpočtu schváleného na každý školní rok  

Výborem Spolku. 

5. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho cílů a v souladu s účelem  

Spolku. Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno žákům Školy, zaměstnancům  



Školy, případně třetím osobám k plnění účelu Spolku dle článku 2 těchto stanov. 

6. Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností Spolku může být bezúplatně zapůjčen  

nebo věnován Škole. 

7. Kontrolu hospodaření může požadovat Výbor Spolku nebo členská schůze jako externí  

revizní službu odborníkem maximálně dvakrát ročně. Pokladník Spolku v tomto případě  

předá doklady vybranému odborníkovi bez zbytečného odkladu za předem určené období. 

 

Článek XII. 

Ředitel školy 

Jelikož je tento Spolek založen za účelem podpory a rozvoje ZŠ Chlebovice, má ředitel/ka ZŠ 

Chlebovice právo navrhovat způsoby a možnosti využití prostředků, které spolek získá a dále 

navrhovat plán cílů a činností spolku pro příští období. Své návrhy ředitel/ka předkládá ke 

schválení členské schůzi. Ředitel/ka má právo účastnit se členské schůze, avšak pokud není 

členem spolku, nemá hlasovací právo. 

 

Článek XIII. 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem dle rozhodnutí Výboru; 

b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku. 

2. Před dobrovolným zrušením Spolku, či z jiného důvodu, budou veškeré finanční prostředky  

bezplatně převedeny na účet Školy ZŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 107, ve prospěch žáků. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

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

§215 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zapsání Spolku rodičů a přátel školy, z. s. při ZŠ a 

MŠ Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace do veřejného 

rejstříku vedeným soudem, tj. Krajský soud Ostrava. 

 



 

V Chlebovicích dne: 20. 12. 2019 

 

__________________________________ 

Nika Valkovičová, předsedkyně Spolku rodičů a přátel školy Chlebovice, z.s. 

 


