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Článek I.

Úvodní ustanovení

1.

Sdružení rodičů při základní škole Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice, z. s.,
(dále jen jako „Spolek“) je zapsaným spolkem ve smyslu § 214 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů či jiných zákonných zástupců dětí, které
navštěvují Základní školu Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice (dále případě
pouze jako „Škola“).

3.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, které zastupuje zájmy žáků Školy, jejich
rodičů či jiných zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu,
všestranný rozvoj jejich osobnosti.

4.

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se Školou, s orgány samosprávy a státní
správy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi.
Článek II.

Název Spolku, IČO

1.

Název Spolku zní následovně: Sdružení rodičů při základní škole Ing. M.
Plesingera – Božinova Neratovice, z. s..

2.

IČO Spolku je: 02450925
Článek III.

1.

Sídlo Spolku se nachází na adrese: Školní 900, 277 11 Neratovice.
Článek IV.

1.

Sídlo

Předmět činnosti

Předmět činnosti Spolku je zajišťovat vzájemnou komunikaci mezi Školou a členy
Spolku, podporovat projekty a akce Školy.
Článek V.

Členství ve Spolku

1.

Členem Spolku může být pouze rodič, či jiný zákonný zástupce žáka Školy, který na
Škole vykonává povinnou školní docházku a který souhlasí s těmito stanovami,
ztotožňuje se s účelem Spolku a chce v jeho rámci působit.

2.

Členství rodičů či jiných zákonných zástupců žáků Školy ve Spolku je dobrovolné.

3.

Členství ve Spolku vzniká následujícím způsobem:
a.

Podáním přihlášky do Spolku. Za podání přihlášky do Spolku se považuje
okamžik, kdy dojde k úhradě členského příspěvku, kdy uhrazením členského
příspěvku zájemce o členství ve Spolku projevuje svoji vůli být vázán těmito
stanovami Spolku a to od okamžiku, kdy se stane členem Spolku,

b.

Členství ve Spolku vzniká okamžikem vydání rozhodnutí Výboru o přijetí za
člena Spolku,
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4.

Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a.

Dobrovolným vystoupením ze Spolku ze strany člena.

b.

V tomto případě končí členství ve Spolku dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství Výboru, není–li v písemném oznámení o ukončení členství
uvedeno jinak.

c.

Vyloučením člena. Členství v tomto případě končí okamžikem, kdy je
vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí Výboru o vyloučení člena ze
Spolku, není–li v rozhodnutí uvedeno jinak. Vyloučit člena Spolku smí svým
rozhodnutím Výbor, a to za předpokladu, že člen závažně porušil povinnost
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu a to ani po
předchozí písemné výzvě Spolku, ve které je mu určena lhůta ke sjednání
nápravy, která musí být proporcionální povaze porušení. Člen Spolku může být
vyloučen bez předchozí výzvy a to za situace, kdy porušení povinnosti odčinit
nelze nebo způsobilo–li Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena
Spolku rozhoduje Výbor nadpoloviční většinou všech svých členů. Návrh na
vyloučení člena Spolku může podat v písemné formě kterýkoliv člen Spolku;
v návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a člen
Spolku, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít možnost se s návrhem
seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu.

d.

Členství ve Spolku zaniká nezaplacením členského příspěvku, pokud člen
Spolku nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě, kterou mu Výbor Spolku určí
v písemné výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek člen Spolku ve
Výzvě upozorněn.

e.

Členství ve Spolku zaniká okamžikem ukončení povinné školní docházky žáka
na škole. V případě, že se na Škole vzdělává více žáků rodiče či zákonného
zástupce, zanikne členství okamžikem ukončení povinné školní docházky na
Škole posledního z nich.

f.

Úmrtím člena Spolku nebo prohlášením člena Spolku za mrtvého.

g.

Členství zaniká zánikem Spolku.

5.

Vypořádání vůči členovi, jemuž zaniklo členství, proběhne do tří měsíců.

6.

Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
Článek VI.

1.

Práva a povinnosti člena Spolku

Každý člen Spolku má právo:
a.
b.
c.

Podílet se na činnosti Spolku,
Informovat se o dění ve Spolku,
Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet
odpověď na své dotazy v době přiměřené jejich povaze,

d.

Být volen do orgánů Spolku,

e.

Volit členy orgánů Spolku.
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2.

Každý člen Spolku má povinnost:
a.

chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

b.

dodržovat stanovy Spolku,

c.

podílet se na činnosti Spolku,

d.

platit členské příspěvky.
Článek VII. Členské příspěvky

1.

Výši a splatnost členského příspěvku určuje Výbor.

2.

Výbor při stanovení výše členského příspěvku zohlední doporučení, které mu za tímto
účelem poskytne školská rada Školy.

3.

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor na základě písemné žádosti
člena Spolku.

4.

Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena Spolku odložit. O odložení
splatnosti členského příspěvku rozhoduje Výbor.
Článek VIII. Orgány Spolku

1.

Organizační strukturu Spolku tvoří:
a.

Statutární orgán: Výbor;

b.

Nejvyšší orgán Spolku: členská schůze, jejíž působnost plní shromáždění
(třídních) delegátů;

c.

Kontrolní komise, v případě, že ji Shromáždění třídních delegátů zřídí;

d.

Další orgány, které zřídí Výbor v souladu se zákonem nebo těmito stanovami.
Článek IX.

Shromáždění třídních delegátů

1.

Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění třídních delegátů, které plní
působnost členské schůze v plném rozsahu.

2.

Shromáždění třídních delegátů svolává podle potřeby Výbor písemně, nejpozději dva
týdny před jejím konáním a navrhuje jeho program. O jejím konání je svolavatel
povinen vyrozumět třídní delegáty vhodným způsobem (zejména emailem).

3.

Shromáždění třídních delegátů se může konat jako řádné nebo jako mimořádné.

4.

Řádné shromáždění třídních delegátů je Výbor povinen svolat nejméně jednou za rok.

5.

Mimořádné shromáždění třídních delegátů je povinen Výbor svolat, požádá-li o jeho
svolání více než 1/3 členů Spolku nebo 7 třídních delegátů, a to nejpozději do 3
kalendářních měsíců. Nesvolá-li Výbor mimořádné shromáždění do 30 - ti dnů od
doručení oprávněného podnětu k jejímu svolání, může vypsat mimořádné shromáždění
navrhovatel podnětu a to na náklady Spolku.

6.

Shromáždění delegátů přísluší:
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a.

Schvalovat jeho program a zápis

b.

Volit a odvolávat členy Výboru.

c.

Přijímat a posuzovat zprávy předsedy a členů Výboru.

d.

Měnit, případně doplňovat stanovy.

e.

Usnášet se o návrzích Výboru i jednotlivců.

f.

Usnášet se o další formě existence Spolku.

g.

Rozhodování o všech záležitostech Spolku, které mu dle zákona či stanov
náleží nebo které si k rozhodování vyhradí.

7.

Shromáždění třídních delegátů má počet třídních delegátů, který je roven počtu tříd ve
škole, nejméně však 9 (slovy: devět).

8.

Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných třídních delegátů. Každý
třídní delegát má jeden hlas. Shromáždění třídních delegátů je usnášeníschopné při
přítomnosti svých členů s alespoň polovinou všech hlasů. Pokud nebude
usnášeníschopné, je Výbor oprávněn svolat náhradní shromáždění třídních delegátů,
které bude usnášeníschopné při přítomnosti alespoň 1/3 všech třídních delegátů.

9.

O všech jednáních a hlasováních Shromáždění třídních delegátů se sepisuje zápis,
který ověří svým podpisem předseda a minimálně jeden další delegát přítomný
danému jednání.

10.

Mimořádnému Shromáždění delegátů Spolku přísluší rozhodovat pouze o věcech,
které vedly k jeho svolání a byly uvedeny v pozvánce a programu tohoto shromáždění
třídních delegátů.

11.

Shromáždění třídních delegátů probíhá těmito způsoby:

12.

a.

Osobně,

b.

Audiovizuálními technickými prostředky umožňujícími přenos zvuku a obrazu
v reálném čase (skype)

c.

Per rollam. Za účelem přijetí rozhodnutí per rollam je rozeslán návrh usnesení
všem třídním delegátům zároveň s uvedeným termínem do kdy (datum a čas)
je třeba hlasovat. Každý třídní delegát zasílá svůj hlas formou e-mailové
odpovědi zaslané předsedovi Výboru. K platnému usnesení je třeba
nadpoloviční většina hlasů třídních delegátů. O takovémto usnesení vyhotoví
předseda protokol s počtem hlasů a zašle jej do tří dnů po ukončení hlasování
všem třídním delegátům.

Třídním delegátem se stává člen Spolku, který je zvolen členy Spolku v jednotlivých
třídách Školy na dílčích schůzích Spolku. Dílčí schůze Spolku je schopna usnášet se
za přítomnosti většiny členů Spolku z příslušné třídy základní Školy a rozhoduje
prostou většinou hlasů zúčastněných členů Spolku příslušné třídy.
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13.

Volba třídních delegátů probíhá v každé třídě Školy a to zpravidla během první třídní
schůzky daného školního roku. Za každou třídu je volen jeden třídní delegát. Funkční
období třídního delegáta je 1 rok. Funkce třídního delegáta zaniká oznámením na
Shromáždění třídních delegátů a to ke dni oznámení nebo odvoláním dílčí schůze
třídy, za kterou byl zvolen.

14.

Delegát přenáší na Shromáždění delegátů stanoviska rodičů, či zákonných zástupců
žáků ze schůzek příslušné třídy, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na
schůzkách třídy informuje členy o jednání Shromáždění delegátů a Výboru.
Článek X.

Výbor

1.

Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2.

Výbor je kolektivním orgánem, který má vždy lichý počet členů. Minimálně musí mít
Výbor 3 (slovy: tři) členy. Pokud počet členů výboru klesne pod 3 (tři) je Výbor
povinen kooptovat na uvolněné místo člena Spolku tak, aby opět počet členu byl opět
alespoň třem.

3.

Za člena Výboru může být navržen každý člen Spolku, který dosáhl 18 let a je plně
svéprávný.

4.

Členové výboru ze svého středu volí předsedu Výboru.

5.

Člen výboru je oprávněn odstoupit s tím, že odstoupení je účinné okamžikem, kdy je
doručeno předsedovi Výboru.

6.

Předseda Výboru je oprávněn zastupovat Spolek navenek. Pro písemné právní jednání
za Spolek je nutný podpis předsedy a dalšího člena Výboru. V případě, že předseda
výboru písemně pověří jiného člena Výboru k písemnému právnímu jednání, pak
postačí podpis tohoto pověřeného člena.

7.

Funkční období členů Výboru je pětileté.

8.

Jednání výboru:
a.

Předseda svolává Výbor k jednání dle potřeby. Minimálně však dvakrát v roce.
Výbor jedná o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou tyto vyhrazeny
Shromáždění třídních delegátů.

b.

K platnému usnesení Výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů Výboru. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň
nadpoloviční většina členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas
předsedy Výboru. Kvorum pro přijetí návrhu je totožné pro všechny způsoby
hlasování, tak jak jsou popsány níže.

c.

Schůze Výboru probíhá těmito způsoby:
i.
Osobně,
ii.

Audiovizuálními technickými prostředky umožňujícími přenos zvuku a
obrazu v reálném čase (skype),
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iii.

Per rollam. Za účelem přijetí rozhodnutí per rollam předseda rozešle
návrh usnesení všem členům Výboru zároveň s uvedeným termínem do
kdy (datum a čas) je třeba hlasovat. Každý hlasující zasílá svůj hlas
formou e-mailové odpovědi zaslané všem členům rady. K platnému
usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů hlasujících členů rady. O
takovémto usnesení vyhotoví předseda protokol s počtem hlasů a zašle
jej do tří dnů po ukončení hlasování všem členům Výboru.

9.

O všech jednáních a hlasováních výboru se sepisuje zápis, který ověří svým podpisem
předseda a minimálně jeden další člen výboru přítomný danému jednání.

10.

Do působnosti Výboru patří zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
publikovat v rámci Spolku,
posuzovat návrhy na prodej a koupi a na další investice a předkládat tyto
návrhy Členské schůzi,
dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení a to za podmínek obsažených
v těchto stanovách,
rozhodovat o výši členského příspěvku, případně odkladu splatnosti, snížení
nebo prominutí, pokud pro to existují závažné důvody,
schvalovat interní organizační normy Spolku,
Výbor může zřizovat další orgány Spolku a určovat jejich kompetence, pokud
to není v rozporu se zájmy Spolku, těmito stanovami nebo zákonem.
Výbor vede za účelem evidence neveřejný seznam svých členů. Výbor provádí
v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku.
Informaci o aktuálním počtu členů Spolku i o počtu zájemců předkládá výbor
členské schůzi jednou ročně. Stanovy i seznam členů jsou uloženy v sídle
Spolku. Členové Výboru zodpovídají za to, že údaje obsažené v evidenci
vedené spolkem nebudou zneužity.
Článek XI.

Kontrolní komise

1.

Kontrolní komisi může zřídit Shromáždění třídních delegátů, pokud se na tom
dohodne.

2.

Kontrolní komise má v případě zřízení má 3 (slovy: tři) členy. Za člena Kontrolní
komise může být navržen každý člen Spolku, který dosáhl 18 let a je plně svéprávný.

3.

Členem kontrolní komise může být pouze člen Spolku, který není členem Výboru či
jiného orgánu Spolku.

4.

Členy kontrolní komise volí a odvolává shromáždění třídních delegátů.

5.

Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu – tedy
Výboru.

6.

Kontrolní komise dohlíží, jsou–li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává–li
Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
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7.

V případě, že kontrolní komise nalezne nedostatky, upozorní na ně Výbor, případně
Shromáždění delegátů.

8.

V rozsahu působnosti kontrolní komise může pověřený člen nahlížet do dokladů
Spolku a požadovat od členů orgánů Spolku nebo jeho zaměstnanců vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
Článek XII. Majetek a hospodaření Spolku

1.

Majetek Spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva
ve vlastnictví Spolku, která slouží k účelům, které jsou v souladu s těmito stanovami a
v zájmu sdružených členů Spolku.

2.

Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých
činností a z výnosu svého majetku v souladu s těmito stanovami.

3.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky
musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících
poslání a cíle Spolku. Prostředky lze také využít k úhradě nákladů na vlastní správu a
rozvoj.

4.

Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a případné zaměstnance Spolku. To nevylučuje
použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.

5.

Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na účtu peněžního ústavu, ke
kterému má dispoziční právo předseda Spolku a pokladník.

6.

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů Spolku.

7.

Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku
pověřen.

8.

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

9.

Pokud mají členové Spolku na Škole více dětí, platí členský příspěvek za každého
žáka samostatně. Za každý zaplacený členský příspěvek má člen 1 hlas.

10.

Za hospodaření Spolku je odpovědný pověřený člen Výboru - pokladník. Pokladníka
volí ze svého středu Výbor. Funkce pokladníka nemůže být kumulována s funkcí
předsedy Spolku a obráceně.

11.

Pokladník předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku minimálně 1x ročně
Shromáždění třídních delegátů.

12.

Pokladník zpracovává roční zúčtování příjmů a výdajů pro jednání a předkládá je
Výboru.

13.

Účetním rokem se pro účely těchto stanov považuje období od 1. 1. do 31. 12. roku
následujícího.
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Článek XIII. Zánik Spolku
1.

Spolek zaniká:
a.

zrušením Spolku s likvidací

b.

fúzí spolků

c.

rozdělením Spolku.

2.

O zániku Spolku rozhoduje Shromáždění třídních delegátů a Výbor provede všechny
úkony spojené se zánikem Spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se
stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky Spolku.

3.

Zánik Spolku ohlásí předseda Výboru řediteli Školy.

4.

Zaniká-li Spolek s likvidací, likvidační zůstatek připadne Škole k financování
mimoškolních aktivit pro své Žáky.
Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1.

Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy,
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí shromážděním třídních
delegátů a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku.
Tyto stanovy Spolku byly projednány a přijaty usnesením Shromážděním třídních
delegátů dne 26. 11. 2020 a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

3.
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