Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Stanovy
Článek I.
Název Spolku
Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 2360/11 (dále jen „Spolek“)

Článek II.
Sídlo Spolku
Masarova 2360/11, Brno, PSČ 628 00

Článek III.
Identifikační číslo
02402114

Článek IV.
Účel Spolku
1. Cílem činnosti Spolku je uspokojování a ochrana zájmů zákonných zástupců žáků školy a
poskytování pomoci při naplňování cílů základního a zájmového vzdělání školy. Při
naplňování uvedených cílů se bude Spolek:
-

podílet na informování zákonných zástupců žáků o činnosti školy a řešení případných
nedostatků a přenášení informací ze strany zákonných zástupců škole

-

podílet na modernizaci výuky a vybavení učeben učebními pomůckami, didaktickou a
výpočetní technikou

-

poskytovat pomoc při odměňování zájmových činností a soutěží žáků, kulturních a
společenských akcí

-

pomáhat při vybavování školní družiny

-

podílet na zlepšování technických a materiálních podmínek vzdělávání a výchovy

Článek V.
Hlavní činnost Spolku
1.

Spolek vykonává hlavní činnosti v souladu se svým účelem uvedeným v čl. IV.

2.

Činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. VIII.
těchto Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto
příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
Článek VI.
Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je zároveň zákonným
zástupcem žáka Základní školy, Brno, Masarova 11.
2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
3. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Článek VII.
Práva a povinnosti člena
1. Každý člen Spolku má právo:
•
•
•
•
•

podílet se na činnosti Spolku,
být pravidelně informován o dění ve Spolku,
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku,
obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
volit a být volen do řídících orgánů Spolku

2. Každý člen Spolku má povinnost:
•
•
•

platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Schůze Rozšířeného výboru,
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
dodržovat Stanovy Spolku.

Článek VIII.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Rozšířený výbor
Spolku.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro
to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rozšířený výbor Spolku

Článek IX.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů Rozšířeného výboru. V seznamu členů se u každého člena
uvádějí následující údaje:

Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email
2. Seznam členů Rozšířeného výboru je uložen v sídle spolku.

Článek X.
Orgány Spolku
1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
a. Členská schůze
b. Rozšířený výbor
c. Výbor spolku

2. Funkční období volených orgánů je 10 let.

Článek XI.
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku.
2. Členská schůze volí jednoho zástupce z každé třídy Základní školy, Brno, Masarova 11
(dále jen zástupce třídy) a to tak, že člen spolku, který je současně zákonným zástupcem
žáka v dané třídě volí zástupce třídy ze zákonných zástupců žáků pouze v této třídě.
Článek XII.
Rozšířený výbor
1. Rozšířený výbor Spolku je volený orgán, tvořen shromážděním všech třídních
důvěrníků a je nejvyšším orgánem Spolku.
2.

Rozšířený výbor projednává činnost Spolku, přijímá zásady činnosti, volí výbor spolku
a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její
působnosti tak náleží:
• rozhodovat o změně Stanov Spolku,
• volit členy Výboru

• volit předsedu a místopředsedu Spolku
• rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
• rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku
členům, pokud pro to existují závažné důvody
• jmenovat revizora Spolku, který provádí kontrolu hospodaření
• schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
• přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření
• určit hlavní zaměření činností Spolku,
• přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
• jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
• rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
• rozhodnout o přeměně Spolku.
3. Rozšířený výbor je svoláván podle potřeby, zejména ve dnech konání třídních schůzek
Základní školy, Brno, Masarova. Termíny schůzek na školní rok jsou uvedeny na
webových stránkách školy. Místo zasedání je multimediální učebna školy.
4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Rozšířeného výboru musí být svolána
mimořádná schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou schůzi nejpozději do 30 dnů od
doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné
schůze Rozšířeného výboru. Nesvolá-li výbor schůzi do 30 dnů od doručení řádné
žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat schůzi na náklady Spolku sám.
5. Právo zúčastnit se schůze Rozšířeného výboru (dále jen Schůze), právo hlasovat, volit a
být volen mají všichni členové Rozšířeného výboru. Každý člen Spolku je oprávněn
účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na
zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení
by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
6. Každý člen Rozšířeného výboru má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
Schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Rozšířeného výboru. Nesejde-li se
většina členů Rozšířeného výboru, postačí k usnášení se účast všech členů Výboru.
Usnesení Schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
7. Jednání Schůze řídí ředitel Základní školy, Brno, Masarova 11 nebo předseda Spolku.
V případě jeho nepřítomnosti řídí Schůzi člen Výboru, kterého Schůze zvolí na začátku
zasedání.
8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Schůze do 14 dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila
Schůze. Ze zápisu musí být zejména patrné jak, a kdy se zasedání konalo, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Článek XIII.
Statutární orgán Spolku

1. Výbor Spolku je statutárním a kolektivním orgánem Spolku. Výbor Spolku má 3 členy.
Výbor Spolku tvoří předseda, místopředseda a zapisující člen.
2. Výbor Spolku řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a usneseními Schůze
Rozšířeného výboru po celé své funkční období.
3. Navenek za Spolek jedná předseda Spolku samostatně. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje
místopředseda.
4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku a zejména za řádné naplňování poslání
Spolku. Výbor svolává mimořádnou schůzi dle článku XII, bod 4.
5. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí
a loajalitou.

Článek XIV.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků a darů.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky
musí být především použity k financování činnosti Spolku naplňujících účel Spolku.
Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří
řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných
smluv.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov.
5. Spolek bude transparentně nakládat s přijatými prostředky. Všechny příjmy a výdaje
budou zapsány v pokladní knize, která je přístupná k nahlédnutí na požádání člena
Spolku v sídle Spolku.

Článek XV.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Rozšířeného
výboru Spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Rozšířený výbor jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví
do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným
způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh
na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Rozšířený výbor. Nebude-li návrh

na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh
ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy Rozšířený výbor předchozí návrh zamítl.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Schůzí Rozšířeného výboru dne 12.1.2016 .
2. Znění těchto Stanov je účinné od 13.1.2016.
3. Stanovy jsou k nahlédnutí na webových stránkách Základní školy Brno, Masarova 11 a
v sídle Spolku (v ředitelně školy Základní školy Brno, Masarova 11).

---------------------

----------------------------

-----------------------------

Pavel Doležel

Pavla Boháčková

Klára Kadétová

Předseda Spolku

Místopředseda Spolku

Zapisující člen spolku

-------------Zapisovatel

