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Stanovy SRPŠ  

1. Název a sídlo 

 

Název:  Spolek rodičů a přátel Základní a Mateřské školy Halenkovice 

Sídlo:    Obecní úřad Halenkovice, místnost č. 23, Halenkovice 76, 763 63 

 

2. Charakter spolku 

 

SRPŠ je dobrovolným spolkem občanů, sdružující zástupce dětí Základní a mateřské školy 

v Halenkovicích a to na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

 

3. Základní programové cíle SRPŠ  

 

- Seznamovat s úlohou rodičů při naplňování programu školy 

- Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky při 

zajišťování činnosti školy a zlepšování prostředí školy 

- Předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit dětí 

- Aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy v oblasti spolupráce se školou 

- Spolupracovat s ostatními organizacemi a institucemi v obci i mimo ni v oblasti školství 

 

4. Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

 

- Předseda SRPŠ  

- Výbor SRPŠ 

- Členská schůze SRPŠ 

 

5. Členská schůze 

 

               Nejvyšším orgánem SRPŠ je členská schůze tvořená všemi členy SRPŠ. 

Členskou schůzi svolává předseda SRPŠ a to alespoň 1 x za rok. Mimo toho je předseda povinen 

svolat členskou schůzi, pokud o to požádá písemně nejméně 1/3 členů SRPŠ. 

Mimořádnou členskou schůzi svolá předseda nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti. 

Oznámení o konání členské schůze zveřejní předseda na webových stránkách školy nebo 

stránkách obce a na nástěnce v budově školy a to nejméně 10 kalendářních dní před jejím 

konáním. 

Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejich členů. Pokud se 

nadpoloviční většina členů nesejde do 15 minut po sečtení přítomných členů, ačkoliv byla schůze 

řádně ohlášena, získá členská schůze usnášeníschopnost v minimálním počtu pěti účastníků. 

Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době usnášení, přičemž 

každý člen spolku má 1 hlas. 

 

Do působnosti členské schůze náleží: 

 

- Přijetí a změna stanov spolku 

- Výše a splatnost členských příspěvků 

- Schválení návrhu hospodaření spolku na každý příslušný školní rok 

- Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období a plánu činností 

- Nakládání s majetkem spolku 

- Členové výboru SRPŠ 

- Další problémy z oblasti činnosti SRPŠ 
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Z členské schůze se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných, vyúčtování 

z minulého školního roku, plán rozpočtu na příští školní rok, schválený plán hospodaření na 

daný rok a seznam zvolených členů výboru SRPŠ. 

 

Práva a povinnosti členů SRPŠ 

 

Členství v SRPŠ je dobrovolné. 

Členem SRPŠ se může stát každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se stanovami a 

programem SRPŠ a pokud zaplatí členský příspěvek. Zákonný zástupce žáka zapsaného 

v Základní a Mateřské škole Halenkovice se stává členem automaticky po zaplacení členského 

příspěvku na školní rok. 

 

Práva členů SRPŠ 

 

- Účastnit se členské schůze a schůzí výboru SRPŠ 

- Volit do výboru SRPŠ, být volen  

- Předkládat návrhy a připomínky k činnosti SRPŠ, návrhy na úpravu stanov 

- Vyjadřovat se ke zprávám o činnosti, návrhu rozpočtu a jiným materiálům, týkajícím se činnosti 

SRPŠ 

- Rozhodovat o výši členského příspěvku 

 

Povinnosti členů SRPŠ 

 

- dodržovat stanovy SRPŠ 

- spolupracovat při realizaci cílů SRPŠ 

- platit ve stanovené výši členské příspěvky 

- plnit odsouhlasené postupy a rozhodnutí 

- zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst a dobré jméno organizace nebo 

uvádět na veřejnosti důvěrné záležitosti, o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností SRPŠ 

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze 

SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku, poskytnutých finančních prostředků či 

jiných darů. 

6. Výbor SRPŠ 

 

Členy výboru se stávají zástupci z řad členů SRPŠ, zvolením na členské schůzi SRPŠ. Návrh na člena 

výboru může předložit kterýkoliv člen SRPŠ. 

 

Členství ve výboru trvá vždy 1 školní rok. 

 

Počet členů výboru není omezen. 

 

Výbor SRPŠ zvolí na své první schůzi ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka.  

 

Výbor SRPŠ se schází dle potřeby, nejméně 3x ročně. Schůzi svolává podle potřeby předseda SRPŠ 

nebo jím pověřený člen výboru. Schůze výboru SRPŠ se může zúčastnit každý člen SRPŠ, projeví-li 

o to zájem. 

 

Výbor SRPŠ zejména připravuje návrh rozpočtu na každý školní rok, připravuje návrh hospodaření, 

plán činnosti a předkládá tyto ke schválení členské schůzi. Za hospodaření spolku odpovídá výbor 

spolku. 
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7. Předseda SRPŠ 

 

Předsedu SRPŠ volí výbor SRPŠ na dobu 1 roku prostým hlasováním na návrh kteréhokoliv člena 

výboru. 

 

Pro volbu je nutná přítomnost nejméně 50% členů výboru. Předseda je zvolen, pokud pro něj 

hlasovala nejméně 1/2 přítomných členů. 

 

Předseda SRPŠ je statutárním orgánem spolku, který jej zastupuje navenek. 

 

Předseda může ústně nebo písemně pověřit jiného člena za svého zástupce. Zástupce nabývá 

stejným pravomocí jako předseda a stává se statutárním zástupcem spolku. 

Předseda má právo svou plnou moc kdykoliv odvolat. 

 

8. Hospodaření SRPŠ 

 

SRPŠ hospodaří s hmotným majetkem. 

 

Příjmy SRPŠ tvoří: 

 

- Členské příspěvky 

- Výnosy z akcí 

- Dary 

Příjmy SRPŠ jsou evidovány v pokladní knize a podloženy příjmovými bloky a účtenkami. Výdaje 

SRPŠ jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a školce podle rozpočtu, který 

předkládá na členské schůzi výbor SRPŠ, členská schůze rozpočet schvaluje. 

Na členské schůzi překládá pokladník vyúčtování předcházejícího školního roku. 

9. Zánik SRPŠ 

 

O zániku SRPŠ rozhoduje členská schůze SRPŠ absolutní většinou hlasů všech svých členů. 

 

V případě zániku volí členská schůze 5 člennou likvidační komisi, která rozhodne o použití majetku, 

který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, 

jejíž cíle jsou blízké cílům SRPŠ a jež se zabývá neziskovou činností. 

 

 

 

  


