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Stanovy zapsaného spolku 
Dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

I. Název sídlo, doba trvání spolku 

 

1. Název spolku zní: Rada rodičů při ZŠ Slovenská 3076, Zlín, zapsaný spolek (dále jen z.s.) 

2. Sídlem spolku je adresa: Slovenská 3076, Zlín, 760 01 

3. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím Rady rodičů. 

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

 

II. Poslání spolku, vedlejší činnost spolku 

 

1. Spolek rodičů je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem občanů, sdružující rodiče, 

zákonné zástupce žáků, jednotlivých tříd základní školy a další občany, kteří se zajímají o výuku 

a výchovu žáků, práci školy a rozvoj školy. 

2. Základním účelem spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení 

zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu 

se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a 

vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s 

dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci 

školy. 

3. Při této své činnosti: 

- Seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení 

- Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a zákonných zástupců 

žáků a podílí se na jejich vyřizování 

- Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními i finančními prostředky 

k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí 

- Získává finanční zdroje z dobrovolných darů 

- Předává podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy 

- Podílí se na činnosti školské rady a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy 

- Spolupracuje při zajišťování, organizování a financování soutěží a exkurzí ke zvýšení 

dovednosti a znalosti žáků 

- Podporuje vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole 

4. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost pro podporu hlavní činnosti. 

Případný zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

spolku. 

5. Výbor spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu 

podnikání spolku. 
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III. Vznik a zánik členství, evidence členů, zásady členství 

 

 

1. Členem spolku mohou být rodiče příp. jiní zákonní zástupci žáků školy ZŠ Slovenská 3076, 

76001 Zlín. Členství ve spolku je dobrovolné. Seznam členů spolku je neveřejný. 

2. Členství vzniká automaticky zaplacením členského příspěvku. Každá třída základní školy si 

zvolí zástupce – delegáta. Tito zástupci – delegáti se stávají členy Rady rodičů. 

3. Výbor spolku vede seznam delegátů a provádí v něm zápisy a výmazy. 

4. Seznam delegátů obsahuje nejméně tyto informace o každém delegátu spolku: 

a) Jméno a příjmení fyzické osoby  

b) E-mailová adresa 

Delegát spolku je povinen bezodkladně oznámit výboru spolku každou změnu údajů zapsaných 

o něm v seznamu delegátů.  

5. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: 

a) Dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu 

sídla spolku, 

b) Úmrtím fyzické osoby 

c) Vyloučením rozhodnutím Rady rodičů z důvodů dále uvedených. 

Člena lze vyloučit v případě, že: 

a) Nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 

výzvě k zaplacení, 

b) Přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku, 

c) Porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem. 

Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí Rady rodičů o vyloučení. Rozhodnutí musí být 

členu doručeno. 

Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, ledaže členská schůze rozhodla 

jinak. 

 

 

IV. Práva a povinnosti členů  

 

1. Člen spolku má právo: 

a) Volit a být volen do orgánů spolku, 

b) Účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem, 

c) Být informován o činnosti spolku 

d) Vznášet názory, náměty a připomínky k činnosti spolku 

2. Člen spolku je povinen: 

a) Řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku, 

b) Jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst, 

c) Řádně a včas hradit členské příspěvky 

d) Je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě, 

3. Rada rodičů může rozhodnout o tom, že někteří členové budou přijati jako čestní. Tito členové 

nemají právo hlasovat na Radě rodičů, mohou se jí však účastnit a vznášet návrhy; zároveň však 

nejsou povinni hradit členské příspěvky. 

 

 

 

V. Práva a povinnosti delegátů 

 

1. Delegát spolku má právo: 

Delegát má stejná práva jako člen spolku uvedená v odstavci IV.1 těchto stanov. 
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2. Delegát spolku je povinen: 

a) Řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku, 

b) Jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst, 

c) Řádně a včas hradit členské příspěvky 

d) Je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě, 

e) Účastnit se zasedání Rady rodičů spolku 

 

 

VI. Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

a) Rada rodičů – nejvyšší orgán spolku 

b) Výbor Rady rodičů (dále jen Výbor) – statutární orgán 

2. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté. Opakovaná volba je možná. 

 

 

VII. Rada rodičů 

 

1. Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku,  

2. Je tvořen Delegáty - zvolení zástupci jednotlivých tříd 

3. Rada rodičů: 

a) Určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 

b) Schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána 

c) Volí a odvolává členy všech orgánů spolku, 

d) Rozhoduje o zániku členství ve spolku 

e) Stanoví výši a splatnost členských příspěvků 

f) Rozhoduje o zrušení či přeměně spolku 

4. Radu rodičů spolku svolává výbor spolku nejméně jedenkrát ročně 

5. Výbor spolku je povinen Radu rodičů svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny jeho členů, 

nebo z podnětu jiného orgánu spolku 

6. Nesplní-li výbor svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat Radu rodičů na náklady spolku sám. 

7. Zasedání Rady rodičů se svolává zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou 

adresu delegáta uvedenou v seznamu delegátů.  

Oznámení o konání Rady rodičů musí být zároveň zřetelným a jasným způsobem oznámeno na 

internetových stránkách školy ZŠ Slovenská 3076, 760 01 Zlín – oznámení musí být takto 

zveřejněno nejméně po dobu 30 dnů přede dnem konání zasedání. Má se za to, že delegát se o 

konání Rady rodičů dozvěděl. 

8. Zasedání Rady rodičů se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu z delegátů 

spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 30 dnů. 

9. Součástí pozvánky musí být pořad jednání Rady rodičů. O věcech neuvedených v pozvánce lze 

na Radě rodičů hlasovat pouze za účasti všech delegátů spolku oprávněných o ní hlasovat. To 

se netýká rozhodování o změně stanov, zrušení či přeměně spolku – o těchto věcech nebyly-li 

uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout jen hlasy všech delegátů spolku. 

10. Rada rodičů je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů spolku. K přijetí 

rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných delegátů. K přijetí rozhodnutí o 
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změně stanov a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech delegátů 

spolku. 

11. Není-li Rada rodičů usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal, svolat náhradní zasedání Rady 

rodičů. Mezi odesláním pozvánky poslednímu z delegátů Rady rodičů a datem konání 

náhradního zasedání nesmí uplynout méně než 15 dnů. Náhradní zasedání Rady rodičů je 

usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Na náhradním zasedání Rady rodičů lze 

projednat pouze ty věci, které byly uvedeny v pořadu jednání Rady rodičů, která nebyla 

usnášeníschopná. 

12. V úvodu zasedání Výbor zvolí předsedajícího (předsedu zasedání), který zasedání řídí. 

13. Ze zasedání schůze Rady rodičů se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví výbor spolku a podepisuje jej 

předsedající schůze Rady rodičů. 

 

VIII. Výbor, předseda 

 

1. Výbor je kolektivní, statutární orgán spolku. 

2. Výbor má tři členy, volené a odvolávané Radou rodičů. Členy výboru jsou Radou rodičů voleni: 

- Předseda 

- Místopředseda 

- Hospodář (pokladník) 

3. Výbor předkládá Radě návrh zásad činnosti spolku, výroční zprávu o činnosti a hospodaření, 

návrh rozpočtu na školní rok. Výbor jedná s vedením školy a plní další úkoly uložené radou. 

4. Zanikne-li členství určité osoby ve výboru před uplynutím funkčního období, zvolí Rada rodičů 

jejího nástupce pouze na dobu do skončení funkčního období člena, jehož funkční období 

skončilo předčasně. Výbor je oprávněn hlasy všech svých zbývajících členů kooptovat na dobu 

do nejbližšího zasedání Rady rodičů nejvýše jednoho nového člena. 

5. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného 

orgánu spolku. 

6. Výbor odsouhlasí pověřenou osobu s pravomocemi kontroly na dobu 5 let, kterou navrhne 

vedení základní školy z řad svých zaměstnanců. 

7. Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda nebo místopředseda spolku. 

8. Zasedání výboru může svolat kterýkoli jeho člen. 

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

10. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové výboru. Odepře-

li některý ze členů výboru zápis podepsat, uvede se to do zápisu s uvedením důvodu odepření. 

11. Výbor může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje 

libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). Pro 

přijetí rozhodnutí per rollam s však vyžaduje souhlasu všech členů výboru. Rozhodnutí přijatá 

per rollam musí být pojata do zápisu v následujícího řádného zasedání výboru. 

 

IX. Zásady hospodaření 

 

1. K finančnímu zabezpečení činnosti spolku slouží zejména: 

- Příspěvky vybírané od členů spolku 

- Dobrovolné dary, odkazy a dědictví od občanů nebo jiných právnických osob a obcí 

2. Za hospodaření odpovídá Výbor spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného 

Výborem a schváleného Radou. Odchylky od rozpočtu musí projednat a schválit Výbor. Výbor 

spolku předkládá Radě každoročně vyúčtování. 

3. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 
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4. Kontrolu hospodaření provádí osoba s pravomocemi kontroly. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Dispozitivní 

ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že 

nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami. 

2. V případě zániku spolku rozhodne Rada rodičů o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní 

volby. Není-li rozhodování Rady rodičů možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem 

výbor spolku. 

 

 

Ve Zlíně dne 15.11.2021 

 

 

Aktuální znění Stanov bylo schváleno Radou rodičů dne 15.11.2021 jejíž konání je potvrzeno 

zápisem. 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

předseda      místopředseda  

 


