NÁVRH STANOV
SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ VELKÁ POLOM
Článek 1 - Název a sídlo
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom (dále jen „spolek“) má sídlo na adrese:
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská č.p. 350,
Velká Polom, PSČ 747 64.
Článek 2 - Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem rodičů, učitelů a dalších fyzických
osob, kteří chtějí aktivně přispívat k organizaci akcí dle čl. 3.
Článek 3 - Základní cíle a činnost spolku
Základním cílem a náplní činnosti spolku je organizovat zábavní, sportovní, kulturní a jiné
mimořádné akce, spolupracovat při organizaci vzdělávací a zájmové činnosti dětí v Základní
škole Velká Polom (dále jen „ZŠ“) a podporovat projekty pro rozvoj a zkvalitnění prostředí a
materiálního vybavení ZŠ.
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Článek 4 - Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je zákonným zástupcem
žáka základní školy Velká Polom, která projeví zájem podílet se na činnosti spolku
podle svých možností, souhlasí se stanovami spolku a zaváže se platit příspěvek na
činnost spolku.
Seznam členů spolku vede statutární orgán spolku.
Člen spolku má právo:
Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
volit výbor spolku a být volen,
předkládat návrhy, podněty a připomínky,
posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
účastnit se i se svými dětmi akcí pořádaných spolkem.
Člen spolku má povinnost:
dodržovat stanovy spolku,
platit roční členské příspěvky způsobem a ve výši stanovené členskou schůzí.
Na návrh výboru spolku může členská schůze zvolit čestné členy. Čestný člen má
práva a povinnosti člena spolku, je však zproštěn povinnosti platit členské příspěvky.
Členství ve spolku zaniká
doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku výboru spolku,
rozhodnutím členské schůze o vyloučení, rozhodnutí o vyloučení se doručí
vyloučenému členu,
nezaplacením členského příspěvku do 15-ti dnů po doručení písemné výzvy k úhradě
zaslané předsedou spolku,
úmrtím člena spolku,
zánikem spolku,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Článek 5 - Hospodaření spolku
a) Spolek získává prostředky ke své činností zejména z členských příspěvků ve výši
schválené členskou schůzí pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů spolku mohou být
příjmy z akcí pořádaných spolkem, dary, účelově zaměřené granty a dotace v souladu
s cíli spolku.
b) Počet členských příspěvků se odvíjí od počtu dětí docházejících do základní školy Velká
Polom, za které zákonný zástupce zaplatí členský příspěvek.
c) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cíle spolku uvedeného v článku 3 těchto
stanov.
d) Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá výbor spolku.
e) Dispoziční právo k účtům spolku má předseda a pokladník.
Článek 6 - Orgány spolku
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, která se schází nejméně jedenkrát za školní
rok.
Členská schůze:
a) schvaluje stanovy a jejich změny,
b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a plán činnosti na příští období
c) schvaluje hospodaření spolku za minulé období a plán hospodaření na příští období,
d) schvaluje revizní zprávu o hospodaření,
e) schvaluje výši, dobu splatnosti a podmínky členských příspěvků,
f) volí výbor spolku a revizní komisi,
g) rozhoduje o zániku spolku.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
2. Předseda spolku
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který zastupuje spolek na veřejnosti a:
a) svolává zasedání členské schůze spolku
b) řídí výbor spolku,
c) jedná jménem spolku. V případě nepřítomnosti předsedy nebo pokud není funkce
obsazena, jedná jménem spolku pokladník nebo jednatel. Tyto osoby jednají samostatně.
Mají právo vydávat stanoviska a prohlášení jménem spolku, a to zpravidla na základě
projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru spolku. Podepisování ve spolku se děje
tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo
pokladník nebo jednatel nebo osoba zodpovědná za vedení účetnictví spolku.
d) rozhoduje o všech otázkách a přijímá všechna opatření, která souvisejí se zajištěním
běžného chodu spolku.
3. Výbor spolku
Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a je nejméně pěti členný.
Výbor spolku:
a) řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členských schůzí,
b) volí předsedu spolku, pokladníka, jednatele a osobu odpovědnou za vedení účetnictví
spolku,
c) navrhuje členské schůzi nové členy výboru spolku,
d) navrhuje členské schůzi ke schválení plán činnosti a plán hospodaření spolku,

e) navrhuje členské schůzi čestné členy spolku.
Z každé členské schůze vyhotovuje jednatel spolku zápis.
4. Revizní komise:
Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a je tří členná.
Revizní komise kontroluje hospodaření spolku a připravuje revizní zprávu pro členskou
schůzi.
Funkce v orgánech jsou čestné.
Funkce v orgánech je možno vzdát se v průběhu funkčního období písemným prohlášením
adresovaným předsedovi spolku. Předseda spolku adresuje písemné prohlášení o vzdání se
funkce výboru spolku. Funkce zaniká doručením písemného prohlášení.
Článek 7 - Práva dětí členů spolku
Získané prostředky podle článku 5 těchto stanov jsou určeny pouze dětem členů spolku.
Článek 8 - Závěrečná ustanovení
Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění.
V případě dobrovolného rozpuštění je majetek spolku po provedené likvidaci předán vedení
Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, příspěvkové organizaci, s tím, že bude použit
ve prospěch žáků této školy.

Ve Velké Polomi dne ………………

