
S T A N O V Y    S P O L K U  
I. Základní identifikační údaje  

 
1. Název spolku:  Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2,   

 příspěvková organizace,  
2. IČ:  266 82 061,  
3. Sídlo spolku:  ul. Srbská 450/2, 700 30 Ostrava – Výškovice, 
4. Spolek veden:   ve Spolkovém rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6522 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
1. „Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace“,  dále 

jen „spolek“, je dobrovolným spolkem rodičů i zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o 
výchovu a vzdělání dětí a mládeže. 

2. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy i na jiných organizacích. 
3. Zabezpečování svých cílů dosahuje jednáním se:  

a) zástupci škol a školských zařízení,  
b) orgány státní správy a orgány samosprávy, 
c) zástupci společenských organizací, 
d) zástupci veřejných institucí  
na základě partnerství a vzájemného respektování. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou.  
 

 
III. Účel spolku 

Účelem spolku je činnost zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších 
institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.  

 
IV. Cíle spolku 

Plnění základních cílů spolek dosahuje především:  
a) Působením na rodiče dětí tak, aby rodinná výchova i školní výchova byla koordinována, aby na sebe 

vzájemně navazovaly a doplňovaly se, 
b) Seznamování rodičů i veřejnosti s výchovnými i vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich 

naplňování, 
c) Seznamování vedení školy s náměty, připomínkami i stížnostmi rodičů k činnosti školy,  
d) Podílením se na řešení školní problematiky, především v oblasti výchovného procesu. 
 

V. Členství  
1. Členem spolku mohou být osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor na základě žádosti o členství.  
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Členství zaniká:  

a) úmrtím člena,  
b) zrušení právnické osoby, 
c) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výboru, 
d) zánikem spolku,  
e) vyloučením člena členskou schůzí. 

5. Dokladem členství je potvrzení vydané výborem. 
6. Evidenci přihlášek a členů vede výbor.  



VI. Práva a povinnosti členů  
 

1) Právem člena spolku je: 
a) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku, 
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi či připomínkami, 
c) být volen a volit do orgánů spolku,  
d) kdykoli ze spolku vystoupit. 

 
2) Povinností člena spolku je: 

a) souhlasit a dodržovat stanovy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 
v rozporu se zájmy spolku, 

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,  
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 
d) platit včas a řádně členské příspěvky, 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
 

VII. Orgány spolku 
Orgány spolku jsou:  

a) Členská schůze 
b) Rada rodičů  
c) Předseda – statutární orgán 
d) Místopředseda 

 
VIII. Kompetence a činnost orgánů spolku 

Členská schůze:  
a) Členská schůze je nejvyšší orgánem spolku. 
b) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
c) Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.  
d) Členská schůze zejména:  

1. rozhoduje o změnách stanov, 
2. schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření, 
3. volí předsedu spolku, 
4. volí členy Rady rodičů, 
5. rozhoduje o zrušení spolku,  
6. rozhoduje o počtu členů Rady rodičů spolku.  

e) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
f) Každý člen má jeden hlas. Všechny hlasy jsou si rovné.  
g) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá 

většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj 
hlasujíc alespoň 2/3 všech členů spolku.  

  
Rada rodičů:  

a) Rada rodičů je výkonným orgánem spolku.  
b) Rada rodičů má tolik členů, kolik je v daný školní rok tříd.  
c) Předseda svolává a řídí Radu rodičů 

 
Předseda:  

a) předseda je statutárním orgánem spolku, 
b) předseda jedná jménem spolku samostatně,  
c) předsedu volí členská schůze na 4 leté funkční období, rovněž stanoví rozsah jeho pravomocí.  
d) předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady rodičů a plynulý chod spolku. 
 



 
 
 

Místopředseda 
Místopředseda zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat. Pokud předseda 
ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku. 

 
 

IX. Hospodaření spolku 
1. Majetek spolku je tvořen členskými příspěvky, dary fyzických či právnických osob, výnosy vlastních akcí a 

jměním spolku, dotacemi z rozpočtu státu, krajů a obcí. 
2. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
3. Výdaje jsou určeny především k zabezpečení školních i mimoškolních akcí pro děti, které organizuje 

spolek.  
4. Za hospodaření spolku odpovídá Rada rodičů, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 

hospodaření, včetně účetní závěrky.  
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.   

 
X. Zánik spolku  

1. Spolek zaniká:  
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,  
b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Rejstříkového soudu. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového 
vypořádání. 

 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.  
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.  
 
Stanovy nabývají platnosti dnem:  8.10.2015.  
 
 

……………………………………….. 
V e r o n i k a     J a n í k o v á  

Předseda spolku  


