
STANOVY 

Spolku rodičů a přátel školy, z. s. při 7. ZŠ F-M 

 

Preambule 

Tyto stanovy spolku Sdružení rodičů při ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Místek jsou úpravou stávajících 

stanov sdružení rodičů. Změny ve stanovách upravené souvisí s novou právní úpravou – zákonem č. 

89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek I. 

Název spolku 

Spolek rodičů a přátel školy, z. s. při 7. ZŠ F-M 

  

Článek II 

Sídlo spolku 

1.máje  1700, 738 22  Frýdek-Místek 

 

Článek III. 

Účel, cíle a činnosti spolku 

(1) Účel a cíle 

a) Spolek je nezávislým, nepolitickým subjektem, jehož posláním je hájit a prosazovat zájmy dětí 

a mládeže Základní školy ve Frýdku-Místku, 1. máje 1700, prosazovat a hájit jejich vzdělávání, 

podmínky pro výchovu a uplatnění v životě společnosti. 

b) Posláním 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) Cílem spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména morálně a 

materiálně podporovat kvalitní moderní vzdělávání, pomáhat škole při plnění jejího poslání, 

rozvíjet spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, 

podporovat vedlejší hospodářskou činnost školy a spolupracovat při její realizaci. Spolek přispívá 

škole materiálními a finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a 

vzdělávání. 

d) 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. 

(2) 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v odst. 1, coby společného zájmu jeho členů. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 



a) Informační služba pro rodiče žáků nebo jiné zákonné zástupce směrem od ředitelství školy 

a pedagogických pracovníků. 

b) Seznamování vedení školy s připomínkami a podněty rodičů a napomáhání s jejich 

vyřizováním. 

c) Předkládání podnětů a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy. 

d) Zřizování fondů pro potřeby spolku, na podporu žáků z ekonomicky slabých rodin, fondy na 

podporu rozvoje talentovaných žáků. 

e) Vnitřní řád a provoz školy, estetizace prostředí. 

f) Hygienické a stravovací podmínky žáků. 

g) Záškoláctví a kázeňské přestupky žáků, pedagogicko-psychologická problematika, 

h) Dobrovolná činnost a pomoc členů při sportovních a vzdělávacích jakožto i zájmových 

a mimoškolních akcích. 

i) Pořadatelství kulturních, sportovních a společenských akcí samostatně nebo ve spolupráci 

se školou či jinými subjekty. 

j) Vlastní podnikatelská činnost na zlepšení hospodaření spolku. 

 

Spolek má právo (nejméně 1x ročně) být informován na členské schůzce ředitelem školy o výsledcích 

ve výše uvedených oblastech spolupráce. 

 
Článek IV. 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1) Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, souhlasí 

s programem SR, stanovami spolku a je ochotna vykonávat činnost v rámci spolku a současně je 

zákonným zástupcem dítěte navštěvujícího některou z tříd ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700. 

Právnická osoba se členem stává dnem, kdy o písemné přihlášce rozhodne členská schůze. 

2) Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky k členství a zaplacením členského 

příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku 

a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. 

3) Práva člena spolku: 

a) Podílet se na činnosti spolku, 

b) Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 

c) Volit orgány spolku, 

d) Být volen do orgánů spolku, 

e) Svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku. 

 

4) Povinnosti člena spolku: 

a) Dodržovat stanovy spolku, 

b) Podílet se na činnosti spolku, 

c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 

d) Platit členské příspěvky. 

5) Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku nebo 

nezaplacením členského příspěvku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve 

stanoveném období zrušit. 

 

 



Článek V. 

Orgány spolku 

(1) Nejvyšší orgán spolku 

a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávána statutárním orgánem jedenkrát za rok 

nebo jinak dle potřeby. 

b) Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů. 

c) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení 

jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 

d) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastná alespoň nadpoloviční většina delegátů. 

Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má 

jeden hlas. 

(2) Statutární orgán spolku 

a) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. V čele výboru stojí předseda volený 

nadpoloviční většinou výboru. Výbor má nejméně 3 členy maximálně 9 a je volen členskou schůzí 

(nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou. 

b) Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru. 

c) Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda a členové výboru schválení ustavující schůzí. Ve 

zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni 

výborem. 

d) Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti. 

(3) Delegát 

a) Delegátem spolku se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních 

skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny 

veřejnou volbou na období 1 roku. 

b) Delegát svolává schůzky pracovní skupiny. 

c) Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, 

stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku 

a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru. 

Článek VI 

Správní rok 

(1) Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. 

(2) Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánu spolku. 

(3) Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 

 

Článek VII 

Zásady hospodaření spolku 

(1) Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření 

se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

(2) Zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění 

a sponzorské dary. 



(3) Způsob užití příjmu je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

(4) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího roku. 

Článek VIII 

Kontrola hospodaření 

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku. 

 

Článek IX 

Zánik spolku 

(1) Spolek zaniká 

a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze spolku, 

b. Pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

(2) V případě zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity jako sponzorský dar ZŠ 1. 

máje 1700 Frýdek-Místek, v souladu se zněním Článku III. 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

(1) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §215 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zapsání Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole 

Sviadnov do veřejného rejstříku vedeným soudem, tj.  Krajský soud Ostrava. 

 

Ve Frýdku-Místku dne……………………. 

 

 

 

 

 

 


