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STANOVY 

Spolku rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov 

 

I. Úvodní ustanovení, název, sídlo 

1) Spolek má název Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov (dále jen Spolek). 

2) Sídlo Spolku je na adrese ZŠ Ostrov: Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary. 

3) Spolek je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a dalších osob, kteří se 

zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy. 

4) Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a 

prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky  

pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

 

II. Účel a cíle činnosti Spolku 

1) Hlavním cílem činnosti Spolku je podpora a rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků 

Základní školy Ostrov, Májová 997. 

2) Spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a  

s úlohou rodičů při jejich naplňování. 

3) Spolek seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se  

na jejich vyřizování. 

4) Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky dle pravidel při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. 

5) Spolek předkládá podněty a doporučení k výchovně-vzdělávací práci ve škole. 

 

III. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů 

1) Členy spolku jsou především zákonní zástupci žáků Základní školy Ostrov, Májová 997, 

členem Spolku může být také jakýkoliv občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami 

tohoto Spolku a včas platí schválený členský příspěvek dle pravidel. 

2) Členství vzniká:  

a) zaplacením členského příspěvku dle pravidel 

3) Členství zaniká: 

a) nezaplacením členského příspěvku dle pravidel 
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b) ukončením základní školní docházky dítěte na ZŠ Ostrov, Májová 997 

c) v případě chování a jednání člena, které je v rozporu se stanovami, jeho vyloučením 

4) Práva a povinnosti členů 

Práva 

a) Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů 

Spolku a vznášet své názory, náměty a připomínky. 

b) Člen má právo osobně se účastnit projednávání svých návrhů. 

d) Člen má právo být informován o činnosti a hospodaření Spolku. 

Povinnosti 

a) Člen má povinnost dodržovat stanovy Spolku a všechna vnitřní pravidla. 

b) Člen má povinnost platit schválené členské příspěvky dle pravidel. 

 

IV. Orgány Spolku  

1) Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. 

Členská schůze Spolku se schází nejméně jednou ročně a je svolávána Radou Spolku. 

 

Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změně stanov 

b) volí a odvolává členy Rady Spolku  

c) rozhoduje o zrušení členství a o dalších záležitostech, které jsou v souladu s cíli Spolku 

d) schvaluje pravidla týkající se členských příspěvků a stanovuje jejich výši 

e) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku 

f) bere na vědomí rozpočet a plán činnosti Spolku na následující kalendářní rok předkládaný 

Radou Spolku 

g) rozhoduje o zrušení Spolku 

 

2) Výkonným orgánem Spolku je Rada Spolku a je nejméně tříčlenná. Členové Rady Spolku 

jsou voleni z řad zástupců tříd Členskou schůzí. Pokud se uvolní místo člena Rady Spolku, 

může Rada Spolku kooptovat na uvolněné místo člena, a to do doby než bude Členskou 

schůzí zvolen nový řádný člen. 
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Rada Spolku zejména: 

a) schvaluje rozpočet a plán činnosti Spolku 

b) zodpovídá za hospodaření Spolku 

c) jmenuje předsedu Spolku, který svolává a řídí zasedání Rady Spolku 

d) svolává Členskou schůzi 

e) při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada Spolku na jednání ředitele, 

popř. další zástupce školy 

 

3) Statutárním orgánem Spolku je předseda.  

a) předseda zastupuje Spolek navenek, jménem Spolku se podepisuje tak, že k názvu Spolku 

připojí svůj podpis 

b) předsedu volí a odvolává Rada Spolku 

c) při zastupování Spolku jedná vždy v zájmu Spolku a řídí se přijatými pravidly a stanovami 

d) předseda je zodpovědný Radě Spolku, je zodpovědný za vedení účetnictví a plynulý chod 

Spolku 

 

V. Zásady hospodaření 

1) Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů Spolku. Pokud mají rodiče na škole 

více dětí, platí členský příspěvek podle počtu dětí. Výši členských příspěvků a způsob jejich 

platby stanoví Rada Spolku. Dalšími příjmy jsou dary, sponzorské dary, dotace a granty. 

2) Získané prostředky jsou určeny zejména ve prospěch žáků ZŠ Ostrov, Májová 997. 

3) Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a schváleného 

rozpočtu. 

4) Kontrolu hospodaření provádí Rada Spolku, finanční a účetní záležitosti jsou upraveny  

v pravidlech Spolku. 

 

VI. Zánik Spolku 

O zániku rozhoduje Rada Spolku a provede všechny úkony spojené se zánikem Spolku. Zánik 

Spolku ohlásí předseda Spolku řediteli Základní školy Ostrov, Májová 997. 
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VI. Závěrečná ustanovení 

Stanovy nabývají platnosti dnem ustavující schůze Rady Spolku. 

Ustavující schůze se konala dne 9. 6. 2015. 

 

V Ostrově dne 9. 6. 2015.  


