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STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Za Alejí v Uherském 
Hradišti, z.s.

Článek 1
Název a sídlo spolku

1. Název spolku je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti, z. s. 
(dále jen „spolek“)

2. Sídlo spolku je na adrese Za Alejí 1072, 686 06  Uherské Hradiště.
3. IČO spolku: 71191593

Článek 2
Charakter spolku

Spolek vznikl podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a na základě ust. § 3045 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), 
se považuje za spolek podle ust. § 214 a násl. Občanského zákonu je spolek právnickou 
osobou podle českého práva.

Článek 3.
Základní účel a cíle spolku

1. Účelem spolku je naplňování tohoto společného zájmu členů:

- Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na 
jejich vyřizování.

- Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 
při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

- Předkládat podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, vyjadřovat 
se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže.

- Aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy a spolupracovat s orgány státní správy 
ve školství.

- Napomáhat při rozvoji zájmové sportovní i kulturní činnosti žáků základní školy.

2. K dosažení svých cílů bude usilovat spolek o spolupráci a komunikaci rodičů s vedením 
školy, radou školy, případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání 
poskytovaného školou.

Článek 4 
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 
18 let, která je rodičem nebo zákonným zástupcem žáka navštěvující ZŠ Za Alejí 
v Uherském Hradišti, která je plně svéprávná a nebyla zbavena práv vyplývajících 
z rodičovské odpovědnosti, a která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členem spolku se 
dále může stát každá fyzická osoba se vztahem k Základní škole Za Alejí v Uherském 
Hradišti, zejména rodiče bývalého žáka, současní i bývalí pracovníci ZŠ Za Alejí 
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v Uherském Hradišti, kteří podají přihlášku výboru spolku.

2. Podmínkou pro vznik členství ve spolku je zaplacení členského příspěvku podle 
článku 6 stanov.  Členství ve spolku vzniká dnem, kdy je ze strany uchazeče zaplacen  
členský  příspěvek na příslušný školní rok v plné výši.

3. Členství ve spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 
nepřechází na jeho právního nástupce.

4.    Každý člen spolku má právo:
a. podílet se na činnosti spolku, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů
b. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku k činnosti spolku a jeho 

orgánů
c. účastnit se jednání výboru a shromáždění delegátů a podílet se na jeho rozhodování 

hlasováním
d. nahlížet do dokladů o hospodaření spolku
e. hlasovat o volbě příslušného delegáta podle čl. 9  těchto  stanov

5. Každý člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku
b. aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku
c. přispívat k naplňování účelu spolku
d. řádně a včas platit členské příspěvky podle čl. 9 těchto stanov

6. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit 
jeho členská práva a oprávněné zájmy.

7. Shromáždění delegátů může rozhodnout o změně práv a povinností členů spolku.

Článek 5
Ukončení členství

1. Členství ve spolku zaniká:
a. Vystoupením člena ze spolku. Každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to 

písemným oznámením o svém vystoupení zaslaným výboru. Členství ve spolku 
zaniká dnem, kdy je oznámení o vystoupení doručeno výboru.

b. Vyloučením člena spolku. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil 
povinnosti vyplývající z členství a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal 
nápravu. O vyloučení člena rozhoduje  výbor. Členství ve spolku zaniká dnem, kdy je 
rozhodnutí o vyloučení doručeno vylučovanému členovi spolku. Vyloučený člen 
může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o 
jeho vyloučení přezkoumalo shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů zruší 
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; 
rozhodnutí může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Zrušením rozhodnutí o 
vyloučení člena se jeho členství automaticky obnovuje.

c. Nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené v čl. 6. odst. 6 stanov. 
Členství ve spolku zaniká dnem uplynutí této lhůty, žádné rozhodnutí o zániku 
členství se nevydává.

d. Dnem ukončení povinné školní docházky dítěte člena spolku.
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e. Úmrtím člena spolku.
f. Zánikem spolku.

Článek 6
Členské příspěvky

1. Každý člen spolku je povinen platit pravidelně každoroční členské příspěvky za každé  
své dítě, které je žákem Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti.

2. Členské příspěvky může spolek použít pouze v rámci naplňování  účelu  spolku.

3. Výši ročního členského příspěvku určí výbor předem pro každý školní rok, a to vždy tak, 
aby byla výše příspěvku na následující školní rok známa nejpozději k 2.9.  školního roku. 

4. Členský příspěvek je splatný vždy nejpozději k 1.11. příslušného školního roku, na který 
se příspěvek vztahuje.

5. Členský  příspěvek  se platí v hotovosti prostřednictvím příslušného třídního učitele 
pokladníkovi spolku nebo bezhotovostním způsobem na účet spolku.

6. V případě, že člen neuhradí členský příspěvek nejpozději do 31. 12. příslušného roku, na 
který se příspěvek vztahuje, jeho členství ve spolku automaticky zaniká.

Článek 7
Organizace spolku

1. Spolek má tyto orgány:

a. Členská schůze
b. Shromáždění delegátů
c. Výbor

Článek 8
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů 
spolku.

2. V souladu s ustanovením § 256 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník plní 
veškerou působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu  shromáždění  delegátů.

3. Členská schůze se pravidelně neschází.

Článek 9 
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Shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu spolku.

2. Do působnosti shromáždění delegátů náleží zejména:
a. určování hlavního zaměření činnosti spolku
b. rozhodování o změně stanov spolku
c. schvalování výsledků hospodaření spolku
d. schvalování rozpočtu spolku předkládaný výborem
e. volba  nových  členů  výboru
f. odvolávání  členů  výboru
g. hodnocení činnosti  výboru spolku a jeho členů
h. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací
i. rozhodnutí o přeměně spolku

3. Shromáždění delegátů je svoláváno k zasedání  výborem podle potřeby, nejméně však 
jednou do roka.

4. Zasedání shromáždění delegátů musí být svoláno nejméně 15 pracovních dnů před jeho 
konáním. Informaci o konání zasedání shromáždění delegátů zasílá  výbor jednotlivým 
delegátům elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou delegát sdělil spolku. Z 
informace musí být zřejmé místo a čas zasedání. Součástí informace je návrh programu 
zasedání.

5. Shromáždění delegátů je schopno usnášet se za účasti většiny delegátů. Usnesení se 
přijímá většinou hlasů přítomných delegátů, přičemž každý delegát má jeden hlas. 
Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při svolání shromáždění delegátů 
podle odst. 4 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných 
delegátů.

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání shromáždění delegátů pořizuje pověřený člen 
zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden delegát přítomný na zasedání shromáždění 
delegátů. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, a kdy se konalo, jaká 
usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může v sídle spolku 
po předchozí domluvě  s  výborem nahlížet do zápisů ze zasedání.

7. Členy shromáždění delegátů jsou jednotliví delegáti. Počet delegátů je shodný s počtem 
tříd základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti, přičemž každý delegát zastupuje na 
shromáždění delegátů jednu třídu. 

8. Jednotliví delegáti jsou voleni rodiči žáků, a to tak, že na rodiče žáků z každé třídy 
připadá jeden delegát. Delegátem za danou třídu může být pouze rodič žáka této třídy, 
který je členem spolku.

9. Volbu delegátů řídí třídní učitel dané třídy nebo jiná osoba pověřená  výborem. Funkce 
delegáta vzniká okamžikem jeho zvolení. Volba probíhá vždy na první třídní schůzce 
rodičů žáků.

10. Funkční období delegáta je 12 měsíců od jeho zvolení.
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11.  Funkce delegáta zaniká: 
a. Odstoupením delegáta z funkce. Každý delegát může ze své funkce odstoupit, a to 

písemným oznámením výboru. Funkce delegáta zaniká dnem, který je uveden v 
oznámení, jinak dnem doručení oznámení o odstoupení výboru. V případě 
odstoupení delegáta z funkce proběhne na nejbližší třídní schůzce dané třídy volba 
nového delegáta.

b. Odvoláním delegáta. Členové spolku, kteří jsou rodiči žáků ze třídy, kterou delegát 
zastupuje, mohou delegáta odvolat. Delegát je odvolán, pokud o jeho odvolání 
rozhodne většina členů spolku, kteří jsou rodiči žáků třídy, jež delegát zastupuje. V 
případě odvolání delegáta z funkce proběhne na nejbližší třídní schůzce dané třídy 
volba nového delegáta.

c. Dnem, kdy delegátovi zaniklo členství ve spolku. V případě, že delegátovi zaniklo 
členství ve spolku a třída, jíž delegát zastupuje, stále existuje, proběhne na nejbližší 
třídní schůzce dané třídy volba nového delegáta.

Článek 10
Výbor

1. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci jiného 
orgánu.

2. Výbor má 3 členy.  Členové výboru a jejich náhradníci jsou voleni shromážděním 
delegátů. Ze závažných důvodů může být člen výboru odvolán shromážděním delegátů. 
Závažné důvody spočívají především v tom, že člen výboru jednal v rozporu se zájmy 
spolku, a tím způsobil spolku újmu.

3. Členové  výboru  si ze svého středu zvolí předsedu.

4. Výbor je statutárním orgánem spolku.

5. Za výbor právně jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy právně 
jednají navenek společně dva členové výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí 
výbor, musí být podepsán dvěma členy výboru, a to předsedou a dalším členem výboru, 
nebo v době nepřítomnosti předsedy dvěma členy výboru.

6. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů výboru, přičemž každý člen výboru 
má jeden hlas. 

7. Funkční  období  výboru je 5 let. 
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Článek 11
Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu 
sestaveného výborem  a  schváleného shromážděním delegátů.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení 
účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku 
pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové 
činnosti v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 těchto 
stanov.

5. Kontrolu hospodaření provádí shromáždění delegátů.

Článek 12
Zrušení a zánik spolku

1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení 
právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.

2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na Základní 
školu Za Alejí Uherské Hradiště.

3. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti spolku, které nejsou těmito stanovami výslovně upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy.

2. Znění těchto stanov bylo schváleno shromážděním delegátů dne 13.10.2016 
v Uherském Hradišti a tímto dnem nabývají účinnosti.

Roman Baloun, člen spolku  a předseda výboru …………………………………………………………

Monika Žaludová, člen spolku a pokladník  ………………………………………………………………..

Zuzana Zimáková, člen spolku a výboru……………………………………………………………….


