Stanovy

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s.

Čl. 1
Název a sídlo
1) Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s.
2) Sídlo spolku:

Kravsko 169, 671 51

Čl. 2
Hlavní činnosti spolku
1) Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli, zejména:





péče o zkvalitnění provozních a výukových podmínek ZŠ Kravsko
seznamování vedení ZŠ Kravsko s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ Kravsko
účinná pomoc ZŠ Kravsko při plnění jejího poslání.

2) Spolupráce se ZŠ Kravsko při organizování soutěží, koncertů, zájezdů a kulturních, sportovních,
společenských a školních akcí pro žáky a pro rodiče.
3) Finanční podpora žáků a aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety apod.).
4) Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiálová,
manuální pomoc v rámci možnosti spolku.
5) Nabídka širšího výběru aktivit a zřizování dalších zájmových skupin a kroužků.
6) Spolupráce s obecními úřady, orgány státní správy a místními spolky.
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Čl. 3
Vznik a zánik členství

1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ Kravsko. Členy spolku
mohou být i přátelé školy, kteří nejsou zákonnými zástupci žáků ZŠ Kravsko.
2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku.
3) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.
4) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením oznámení o
vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou
schůzí, nebo nezaplacením ročního členského příspěvku do 31.prosince daného školního roku, nebo
ukončením školní docházky žáka, jehož zástupce je členem spolku, nebo zánikem spolku.
5) Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské
povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo
prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) být volen do orgánů spolku,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2) Povinností člena je:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 5
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán, a výbor, jako
výkonný orgán.
1) Členská schůze
a) skládá se ze všech členů spolku,
b) volí a odvolává ze svých členů předsedu,
c) je svolávána předsedou,
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
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e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f) rozhoduje o změnách stanov,
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
h) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i) schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,
k) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku,
l) je schopna usnášení, je‐li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
m) není‐li členská schůze schopná usnášení, je svoláno další jednání, tak aby se uskutečnilo
nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného zasedání. Toto
náhradní jednání Členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet
přítomných členů spolku,
n) jednání členské schůze jsou neveřejná;
o) z každého zasedání je vyhotovován zápis,
p) pozvání na zasedání členské schůze je oznamováno vyvěšením na webových stránkách
školy a oznámením ve „Sdělení rodičům“ v žákovských knížkách žáků.

2) Předseda
a) je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,
b) jedná jménem spolku,
c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
d) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolení členskou schůzí do funkce,
e) funkční období spolkem stanoveno na 5 let,
g) pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,
h) navrhuje vnitřní předpisy spolku,
i) vede seznam členů spolku,
j) spravuje majetek spolku,
k) svolává a řídí členskou schůzi,
l) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
m) výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, zánikem spolku,
n) umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
3) Výbor
a) tvoří ho třídní důvěrníci,
b) má nejméně 6 a nejvíce 15 členů,
c) výbor se schází min. 2x za školní rok,
d) členové výboru volí hospodáře, revizora a jednatele,
e) za svoji činnost je odpovědný členské schůzi,
f) schvaluje výši členského příspěvku,
g) navrhuje změnu stanov.
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Čl. 6
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
a) členských příspěvků členů spolku
b) dobrovolných darů členů spolku
c) darů sponzorů
e) dotací od spádových obcí
f) výnosů z akcí pořádaných spolkem nebo ve prospěch spolku
g) dotací a grantů podaných spolkem
h) ostatních příjmů.
2) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na účtu u zvoleného peněžního ústavu.
3) Výdaje jsou určeny na materiální a finanční pomoc ZŠ Kravsko a jejím žákům.
4) Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.
5) Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a hospodář spolku.
6) Kontrola hospodaření je prováděna kontrolní komisí min.1x ročně, je‐li komise ustanovena. O
výsledku komise informuje výbor Sdružení rodičů při ZŠ Kravsko, z.s. a její zpráva je součástí zprávy o
činnosti a hospodaření pro členskou schůzi.
7) Po ukončení členství se členské příspěvky nevracejí.

Čl. 7
Zánik spolku
1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.
3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.
4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení zakladateli.

V Kravsku dne 11. 11. 2014

Zakladatelé:
(podpisy)
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