Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Čl. I
Úvodní ustanovení
Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne
4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2, a kterému bylo přiděleno identifikační číslo 49157710, je
dobrovolným spolkem:
a) zákonných zástupců nesvéprávných žáků studujících na Základní škole Mánesova v Otrokovicích,
b) osob odpovědných za výchovu žáků studujících na Základní škole Mánesova v Otrokovicích,
c) osob pečujících o žáky studujících na Základní škole Mánesova v Otrokovicích,
d) osob podporujících žáky na Základní škole Mánesova v Otrokovicích po dobu jejich studia.

Čl. II
Název
Název Sdružení rodičů při Mánesova v Otrokovicích se počínaje dnem 10. září 2015 mění na „Spolek“.
Čl. III
Sídlo
Adresa Spolku rodičů při Mánesova v Otrokovicích je Mánesova 908, Otrokovice.
Čl. IV
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, práva a povinnosti členů i volených
orgánů spolku se řídí těmito stanovami. Stanovy ve svém úplném znění jsou uloženy v sídle spolku.
Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy tohoto spolku zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Čl. V
Účel Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
(1) Spolek rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích zejména:
a) hájí práva, potřeby a zájmy žáků studujících na Základní škole Mánesova v Otrokovicích (dále též
„žáků základní školy“),

b) aktivně pomáhá Základní škole Mánesova v Otrokovicích, (dále též „škola“) při plnění jejího poslání,
c) koordinuje vzájemné vztahy mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků základní školy.
(2) K účelu uvedenému v odstavci 1 spolek zejména:
a) zjišťuje potřeby a zájmy žáků,
b) zprostředkovává vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi členy spolku,
c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich vyřizování,
d) dobrovolně poskytuje materiální a imateriální pomoc při zajišťování výchovy žáků školy a
zlepšování školního prostředí,
e) spolupracuje s obdobnými spolky v České republice i v zahraničí.

Čl. VI
Hlavní činnost Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
(1) Spolek při dosahování svých cílů hlavní činnosti postupuje v souladu s čl. V. Hlavní činnost není
podnikáním.
(2) Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků, grantů, darů a ze zisku z
vedlejší činnosti. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí
nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

Čl. VII
Vedlejší činnost Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
V případě, že provozování hlavní činnosti spolku bude spojeno s náklady, může spolek vykonávat
i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem
hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek použije primárně k podpoře
hlavních činností podle čl. VI., dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. VIII
Členství ve Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích
(1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý člověk starší 18 let, bez rozdílu
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, jde-li o:
a) zákonného zástupce nesvéprávného žáka školy,
b) osobu odpovědnou za výchovu žáka školy,

c) osobu pečující o žáka školy,
d) osobu podporující žáky školy po dobu jejich studia.
(2) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
(4) Osoba se stává členem spolku dnem včasného odevzdání přihlašovacího lístku řediteli školy. Člen
vykonává práva a povinnosti vyplývající z členství ve spolku osobně anebo v zastoupení osoby k tomu
zmocnění, přičemž zmocnění lze udělit uvedením pověřené osoby přímo do přihlašovacího lístku, či
případně kdykoliv poté na základě písemné plné moci.
Čl. IX
Zánik členství
(1) Členství ve spolku zaniká:
a) odchodem žáka ze školy, od něhož se váže členství člena spolku podle čl. VIII odst. 1 a 2, neprohlásíli tento člen písemně, že hodlá členem spolku zůstat i nadále a plnit si povinnosti z členství ke spolku
zejm. podle čl. XI odst. 2.,
b) doručením písemného prohlášení o vystoupení předsedovi spolku,
c) vyloučením,
d) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě 2 měsíců od doručení písemné upomínky o uhrazení
splatného členského příspěvku, je-li jeho zaplacení podmínkou členství,
e) zánikem spolku nebo výmazem školy z rejstříku školských právnických osob.
(2) Vyloučit člena spolku lze pro chování, kterým závažně porušil povinnosti vyplývající z členství,
nebo poškozující dobré jméno spolku. O vyloučení rozhoduje sekce, k níž člen přináleží.

Čl. X
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Seznam členů je neveřejný.
(2) Seznam členů obsahuje:
a) jméno, příjmení člena, v případě právnické osoby obchodní firmu a identifikační číslo,
b) aktuální příslušnost ke třídě podle žáka školy, k němuž se váže jeho členství,
c) údaje o placení členských příspěvků,
d) údaje o vzniku a zániku členství ve spolku,

e) údaj o pověřené osobě, je-li určena členem v přihlašovacím lístku či následně udělenou plnou
mocí.
(3) Za seznam členů spolku, za zápisy v seznamu a výmazy členství odpovídá předseda spolku.

Čl. XI
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má zejména právo:
a) volit orgány spolku,
b) být volen do orgánu spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyřízení,
d) účastnit se aktivně činnosti spolku.

(2) Člen má zejména povinnost:
a) respektovat stanovy spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) platit členské příspěvky ve výši určené stanovami.

Čl. XII
Základní článek spolku
(1) Základním článkem spolku je školní třída nebo-li sekce.
(2) Sekci tvoří zejména:
a) zákonní zástupci nesvéprávných žáků školy,
b) osoby odpovědné za výchovu žáků školy,
c) osoby pečující o žáky školy,
d) osoby podporující žáky školy.
(3) Určujícím kritériem pro zařazení do sekce je třída, do níž je žák, od něhož se váže příslušnost člena
ke spolku, organizačně zařazen. V případě, že má tato osoba vztah k vícero žákům školy, váže se jeho
příslušnost organizačně k třídě nejmladšího z nich.

(4) Označení sekce koresponduje s označením třídy žáka, k němuž se váže příslušnost člena spolku.
Samostatnou sekci pak tvoří osoby podporující žáky školy po dobu jejich studia.
(5) K zakládajícímu shromáždění sekce jsou zváni všichni členové uvedení v odstavci 2 prostřednictvím
třídního učitele žáka školy, od něhož se váže příslušnost člena ke spolku, případně prostřednictvím
předsedy spolku v případě osoby podporujících žáky školy tvořících samostatnou sekci.
(5) Sekce vzniká dnem, kdy vznikne školní třída žáků školy, od nichž se váže příslušnost ke členům
spolku, případně dnem zahájení školního roku u osob podporujících žáky školy po dobu jejich studia.
(6) Sekce zaniká zejména dnem, kdy zanikne školní třída žáků školy, od nichž se váže příslušnost člena
ke spolku.
(7) Shromáždění sekce svolává zástupce sekce. Zástupcem sekce osob podporujících žáky školy je
vždy předseda spolku.
Čl. XIII
Zástupce základního článku spolku – zástupce školní třídy
(1) Školní třída, tj. sekce na svém zakládajícím shromáždění ze svého středu volí 1 zástupce, který se
dnem zvolení stávají výkonným orgánem sekce a delegátem pro shromáždění Spolku.
(2) Zástupci sekce jsou jejími mluvčími, zastupují sekci navenek a organizačně zabezpečují činnost
sekce.
Čl. XIV
Shromáždění členů jednotlivých školních tříd
(1) Shromáždění členů školní třídy je jejím nejvyšším orgánem.
(2) Shromáždění delegátů členů školní třídy svolává zástupce školní třídy podle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně, zejména v souvislosti s konáním tzv. rodičovských schůzek.
(3) Zástupce školní třídy je však povinen svolat shromáždění členů školní třídy, požádá-li o to nejméně
jedna třetina členů školní třídy.
(4) Shromáždění členů školní třídy je oprávněno ze svého středu zvolit nového zástupce v případě,
že ten stávající se funkce dobrovolně vzdá nebo zanikne jeho členství v sekci či ve spolku, anebo svou
funkci bezdůvodně nevykonává nebo ji vykonávat nemůže.

Čl. XV
Shromáždění zástupců sekcí
(1) Nejvyšším orgánem Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích je shromáždění zástupců sekcí.
(2) Shromáždění zástupců sekcí je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
V případě, že shromáždění není schopno se usnášet, a pozvánkou byla současně svolána pro tento

případ náhradní shromáždění zástupců školních tříd, může se konat nejdříve za 1 hodinu avšak
nejpozději do 10 dnů od termínu, na který bylo svoláno řádné shromáždění, náhradní shromáždění.
Náhradní shromáždění musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na
ustanovení věty první tohoto odstavce.

Čl. XVI
Působnost shromáždění zástupců školních tříd
(1) Shromáždění zástupců školních tříd:
a) volí a odvolává předsedu a místopředsedu Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, a dále
členy kontrolní komise,
b) určuje pořadí zástupců školních tříd, kteří zastoupí předsedu spolku v případě, že předseda spolku
nemůže svou funkci vykonávat,
c) určuje hlavní a vedlejší činnost spolku,
d) určuje výši členských příspěvků,
e) schvaluje a mění stanovy spolku,
f) schvaluje zprávu o hospodaření spolku a výroční zprávu předsedu spolku, vyžádá-li si jí na
předchozím shromáždění,
g) rozhoduje jako odvolací orgán,
h) rozhoduje o přeměně a rozpuštění spolku a způsobu vypořádání jejího majetku.
(2) Shromáždění zástupců školních tříd si může vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky,
zejména organizační povahy (jednací řád, statuty komisí atp.).
(3) Shromáždění zástupců školních tříd svolává předseda spolku nejméně dvakrát ročně.
(4) Právo účasti na shromáždění zástupců školních tříd a právo zde hlasovat má každý člen spolku.
(5) Mimořádné shromáždění zástupců školních tříd svolá předseda spolku do 30 dnů poté, kdy:
a) o to požádá nadpoloviční většina zástupců sekcí,
b) o to požádá nejméně třetina členů spolku.

Čl. XVII
Předseda a místopředseda spolku
(1) Předseda spolku a místopředseda spolku jsou voleni na shromáždění zástupců sekcí na dobu 5 let
hlasováním. Své funkce se ujímají den následující po dni volby.
(2) Předseda spolku je statutárním orgánem Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích.
(3) Předseda spolku:
a) svolává shromáždění zástupců sekcí, řídí jeho zasedání a zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění
do 30 dnů od jejího ukončení, přičemž ze zápisu musí být patrné, kdo shromáždění svolal, kdy se
konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven,
b) vede a řídí práci spolku v období mezi shromážděními zástupců sekcí,
c) vede písemnou agendu spolku a odpovídá za její archivaci,
d) dohlíží na dodržování stanov,
e) pečuje o rozvoj spolku.

Čl. XVIII
Způsob jednání za spolek

(1) Opatření předsedy spolku přijatá mezi shromážděními zástupců sekcí může nejbližší shromáždění
zástupců sekcí zrušit.
2) Nemůže-li předseda spolku vykonávat svou funkci, zastupuje jej zástupce předsedy spolku,
tj. místopředseda spolku. Nemůže-li tuto funkci vykonávat ani zástupce předsedy spolku, zastupuje jej
matrikově nejstarší zástupce sekce.
3) Předseda nebo místopředseda zastupuje společnost samostatně a podepisuje se tak, že k názvu
spolku připojí dodatek označující jeho funkci a svůj podpis. Nejstarší zástupce sekce zastupuje
spolek tak, že k jakémukoliv právnímu jednání je vyžadován souhlas předsedy nebo místopředsedy
spolku.

Čl. XIX
Hospodaření spolku
(1) Členský příspěvek se stanovuje pro členy uvedeném v čl. VIII. odst. 1 písm. a) až c) těchto stanov
a jeden školní rok ve výši schválené shromážděním zástupců sekcí. V případě, že člen spolku
zastupuje více žáků školy, platí se členský příspěvek vždy za nejmladšího žáka. Členové, kteří jsou

osobami podporujícími žáky školy, jsou členové čestní a s jejich členstvím není členský příspěvek
spojen.
Čl. XX
Funkce ve spolku
(1) Veškeré funkce ve spolku jsou čestné.
(2) Při činnosti ve spolku se hradí jen prokázané účelně vynaložené výdaje.

Společná a závěrečná ustanovení
Čl. XXI
(1) Změna stanov je přijata, jestliže na shromáždění zástupců sekcí, které o této změně rozhoduje, je
zastoupena více než polovina zástupců všech sekcí a pro změnu stanov se vysloví nejméně dvě třetiny
přítomných zástupců.
Čl. XXII
Není-li ve stanovách výslovně uvedeno jinak, je ke schválení příslušného rozhodnutí nezbytná
přítomnost nadpoloviční většiny všech oprávněných k hlasování. Rozhodnutí je přijato, získá- li
prostou většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Za písemné vyhotovení
odůvodněného rozhodnutí odpovídá předsedající.

Čl. XXIII
Zrušovací ustanovení
Ruší se stanovy ze dne 4. května 1994.

Čl. XXIV
Účinnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 10. září 2015.
Předseda Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, v. r.

