
STANOVY   

KLUBU RODIČŮ ZŠ ŽIMROVICE, Z.S. 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Název spolku je:„Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s." 

Sídlo spolku je: Meleček 91, 74742 Žimrovice 

 

Článek II. 

Právní postavení členů spolku 

1. Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné sdružení, sdružující členy 

na základě společného zájmu. 

2.Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb.Nového občanského 

zákoníku (díle jen „NOZ“) 

 

Článek III. 

Cíl a činnosti spolku 

1. Cílem spolku je: 

a) rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli ZŠ 

Žimrovice (dále jen „škola“)  

b) vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy založená na oboustranném 

respektování  

c) dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání  

d) zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy  

e) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními 

školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi  

f) rozvoj občanské společnosti  

 

2. Za tímto účelem bude spolek zejména:  

a) seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů  

b) podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole  

c) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky  

d) své členy, ostatní rodiče, pracovníky školy, veřejnost i žáky školy informovat o 

konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích  

 

3. Spolupráce školy se spolkem: 

a) ředitel školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku, zúčastní se ho vždy, je-li o to 

požádán spolkem 

b) ředitel školy má právo požádat o svolání mimořádného jednání spolku 

c) na základě povolení ředitele školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy 

 

Článek IV. 

Vznik, zánik, práva a povinnosti členů 

1. Vznik členství:  

a) členem spolku se mohou stát rodiče a zákonní zástupci žáků navštěvujících školu, kteří 

souhlasí s cílem a stanovami spolku.  

b) o přijetí za člena spolku rozhoduje výkonná rada spolku na základě písemné přihlášky 

c) členství vzniká dnem přijetí za člena  



2. Zánik členství:  

a) vystoupením člena písemným oznámením  

b) vystoupením člena (zákonného zástupce žáka) – při ukončení studia na škole  

c) úmrtím člena  

d) rušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady  

e) zánikem spolku  

f) neuhrazením členského příspěvku, pokud je vybírán 

 

3. Člen má právo zejména:  

a) podílet se na činnosti spolku, předkládat návrhy k projednání, podněty a připomínky k 

činnosti spolku a k dění ve škole a osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech 

spolku  

b) od osmnácti let volit a být volen do orgánu spolku  

c) být řádně a včas informován o činnosti spolku  

 

4. Člen má povinnosti zejména:  

a) dodržovat stanovy spolku  

b) na základě svého zájmu a svých možností se podílet na činnosti spolku  

c) platit členský příspěvek, pokud rada spolku rozhodne, že bude vybírán  

 

Článek V. 

Členství 

Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, které jsou podepsány na návrhu na registraci 

stanov spolku nebo se účastnily první řádné členské schůze spolku, kde vyjádřily vůli stát se 

zakládajícími členy spolku nebo doručily písemnou zprávu této členské schůzi ve shodném 

znění. Zakládající členové se aktem založení spolku stávají řádnými členy. 

 

K členství se váží tato práva a povinnosti: 

a) právo požadovat a dostávat pravidelné informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech 

orgánů spolku  

b) povinnost účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností aktivní činnosti 

organizované spolkem, povinností je dodržovat dohody týkající se fungování spolku a vnitřní 

řád spolku  

c) právo podílet se na všech výhodách, které ze členství vyplývají  

d) právo zúčastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o záležitostech, které se ho 

bezprostředně dotýkají nebo o úkolech, kterými byl pověřen  

e) povinnost svým jednáním a chováním přispívat k naplňování poslání spolku, dodržovat 

zásady obecné morálky a rozvíjet vztahy vzájemné úcty, respektování a důstojnosti mezi 

členy  

f) povinnost chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku a 

usilovat o dobré jméno spolku  

g) povinnost řádně a včas platit příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím a 

činností spolku  

 

 

 

 

 



Článek VI. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

nejvyšší orgán a výkonná rada spolku. 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze (dále jen „členská schůze“). 

2. Dalším orgánem spolku je výkonná rada spolku (dále jen „rada“). 

 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku starší 18let.  

3. Členskou schůzi svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Mimořádné 

jednání členské schůze svolává na základě vlastního rozhodnutí, na žádost ředitele školy nebo 

na žádost nadpoloviční většiny rodičů žáků. 

Termín a program členské schůze se oznámí členům spolku nejméně 10 dnů přede dnem 

jejího konání na webových stránkách Základní školy Žimrovice 

4. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku na základě návrhu předloženého radou  

b) volí a odvolává členy rady  

c) rozhoduje o zrušení spolku na základě návrhu rady  

d) schvaluje program činnosti spolku  

e) schvaluje využívání prostředků spolku  

f) rozhoduje o nabývání nemovitého majetku a nakládání s ním 

h) rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování  

5. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov, o zrušení spolku a odvolání rady 

rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech 

nadpoloviční většinou členů.  

6. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde 

usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada. 

7. Členská schůze pověří jednoho člena pořízením zápisu z členské schůze. Zápis je do 30 dnů 

zveřejněn ne webu školy a v budově školy. 

8. Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů 

spolku. 

 

Výkonná rada spolku 

1. Rada je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a 

plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 

2. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.  

2. Radu jmenuje členská schůze na období dvou let. 

3. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze. 

4. Rada spolku se skládá ze 3 až 7 členů, počet členů je vždy lichý. 

5. Členové rady volí ze svého středu předsedu na období dvou let a také jej mohou odvolávat. 

6. Jménem spolku jedná rada, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý 

člen rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.  

7.  Osoba, která je členem rady, může ze své funkce odstoupit. 

 

Rada spolku:  

a) rozhoduje o přijetí za člena spolku  

b) rozhoduje o zrušení členství člena spolku  

c) určuje členské příspěvky a jejich výši, pokud se členské příspěvky vybírají 

i) zajišťuje řádné hospodaření 



f) koordinuje a zajišťuje činnost spolku  

g) vede seznam členů spolku a informuje členy spolku o záležitostech spolku  

h) svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí  
 

Další orgány 

Členská schůze může podle potřeb spolku na návrh rady spolku rozhodnout o zřízení dalších 

orgánů spolku (např. pokladník, mluvčí apod.) a o rozsahu pravomoci těchto orgánů, případně 

tyto orgány zrušit. Výkonná rada pověřuje členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, 

případně je z těchto funkcí odvolává. 

 

Článek VII. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek získává prostředky zejména: 

a) z členských příspěvků, pokud se vybírají, a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnický-

mi osobami  

b) ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, z fondů EU  

c) z pořádaných akcí, popřípadě z jiných doplňkových aktivit  

d) z úroků a z jiných výnosů majetku spolku  

e) z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých 

hlavních cílů  

 

2. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů spolku. Hospodaření musí být v 

souladu správními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví. 

3. Spolek vede účetnictví v souladu splatnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě 

provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za 

správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědna rada spolku. 

4. Zdrojem mohou být také příjmy z činností při naplňování cílů spolku, pokud budou použity 

na úhradu nákladů spojených s naplňováním cílů spolku. 

5. Všechny zdroje příjmů musí být použity pro účely naplňování cíle spolku dle odst. III. 

Stanov. 

 

Článek VIII. 

Zánik spolku a majetkové vypořádání 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské 

schůze  

b) pravomocným rozhodnutím o zrušení nebo rozpuštění spolku  

 

Článek IX. 

Změny a doplňky stanov 

1. Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených 

členskou schůzí. 

2. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

Toto znění stanov spolku bylo přijato členy spolku dne 21.12.2015 v Žimrovicích. 

 

V Žimrovicích dne 21.12.2015 


