
Stanovy „Spolku rodičů a přátel dětí a 

školy při ZŠ Špičák, Česká Lípa“ 
dle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „Stanovy“) 

 

Článek I. Název a sídlo 
 

Název spolku:  Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Špičák, Česká Lípa 
   (dále jen „Spolek“) 
Sídlo spolku:  28. října 2733, 470 06 Česká Lípa 
 
 

Článek II. Účel spolku 
 
Účelem spolku je sdružovat rodiče a přátele dětí a školy pro podporu žáků. Pomoc základní 
škole při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, při 
přípravách a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory základní 
škole a jejím žákům. 
 
 

Článek III. Hlavní činnost Spolku 
 
Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy 
i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při 
plnění jejího poslání. 
Spolek : 

- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 
jejich vyřizování, 

- seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení, 
- se podílí na činnosti školy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní 

správy, 
- poskytuje materiální podporu a imateriální pomoc při zajišťování výchovy žáků 

základní školy a zlepšování školního prostředí, 
- se podílí na pořádání kulturních a sportovních akcí pro žáky základní školy, jejich 

rodiče a veřejnost. 
Hlavní činnost je financována především z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů a 
ze zisků z vedlejší činnosti uvedené v čl. IV. Stanov. Byl-li by při výkonu hlavní činnosti 
dosažen zisk, použije jej Spolek pro výkon hlavní činnosti uvedené v čl. III. Stanov a k pokrytí 
nákladů na organizačně- provozní náklady Spolku. 
 



Článek IV. Vedlejší činnost Spolku 
 

V případě, že provozování činnosti uvedené v čl. III. Stanov bude spojeno s náklady, může 
Spolek vykonávat jako vedlejší činnost i činnost hospodářskou či výdělečnou, ale to jen za 
účelem podpory hlavní činnosti uvedené v čl. III. Stanov či hospodárného využití majetku 
Spolku. Zisk z těchto činností Spolek použije k podpoře hlavních činností podle čl. III. Stanov a 
k pokrytí nákladů na organizačně-provozní náklady Spolku. 
 
 

Článek V. Členství ve Spolku 
 
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která vyjádřila souhlas se Stanovami 
Spolku a která řádně a včas uhradila členský příspěvek. 
 
Člen Spolku má právo: 

- účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
- volit a být zvolen do orgánů Spolku, a tímto se podílet na praktické činnosti 

Spolku, 
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku a být osobně účasten 

při jejich projednávání, 
- člen má právo požadovat na členech výboru Spolku pomoc při vyřizování 

záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat výborem 
Spolku zastupovat, 

- člen má právo být informován o činnosti výboru Spolku a o hospodaření Spolku. 
 
Člen Spolku má povinnost: 

- dodržovat Stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů spolku, 
- platit řádně a včas schválené členské příspěvky, 

 
Členství ve Spolku zaniká: 

- nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok, 
- zánikem Spolku 
- vystoupením člena ze Spolku, 
- vyloučením člena, v případě, že člen Spolku závažně poruší povinnost vyplývající z 

členství a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné výzvě Spolku, ve 
které je stanovena délka takovéto lhůty. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení 
člena rozhoduje členská schůze většinou všech členů, 

- případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
 

Článek VI. Orgány Spolku 
 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
- Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku, 
- Výbor Spolku, 
- Předseda jako statutární orgán Spolku. 



a) Členská schůze 
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze je 
usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Rozhoduje na základě hlasování. 
Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Členská 
schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména: 

- schvaluje stanovy Spolku a změny těchto Stanov, 
- rozhoduje o zániku Spolku. 

 
Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
Spolku. 
Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby. Předseda svolá 
zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li předseda spolku 
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, 
svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám. Zasedání členské schůze se svolává 
nejpozději sedm dní před jeho konáním, a to zveřejněním v prostorách základní školy, na 
internetových stránkách základní školy a současně sdělením provedeným prostřednictvím 
třídních učitelů. Z takovéto pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání členské 
schůze. 
 

b) Výbor Spolku  
Výbor Spolku je složený z pěti členů spolku, které zvolili delegovaní třídní důvěrníci za každou 
třídu základní školy.  
Členové výboru: předseda, hospodář, členové výboru. Zvolení členové Výboru Spolku 
zodpovídají za jeho řádný chod.  
Předseda je oprávněn svolávat schůze výboru Spolku. 
 Výbor Spolku řídí činnost Spolku a zastupuje jej v jednáních se školou.  
Jednání Výboru Spolku se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. 
 Z jednání výboru Spolku bude pořizován písemný zápis s programem jednání a jeho 
výsledkem.  
Výbor Spolku se schází nejméně jedenkrát za školní rok, popřípadě podle potřeby.  
Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve výbor Spolku na jednání ředitele, 
popřípadě další zástupce školy. 
Výbor Spolku navrhuje rozpočet a hospodaření Spolku, který schvalují delegovaní třídní 
důvěrníci za každou třídu základní školy a Výbor Spolku. 
 

c) Předseda Spolku 
Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 
věcech samostatně. Předseda Spolku je povinen informovat o svých jednáních Výbor Spolku. 
Za Spolek může jednat rovněž jiný člen Spolku, který k tomu byl písemně zmocněn 
Předsedou Spolku. 
Předseda Spolku je volen Výborem Spolku na dobu 9 let. Předseda Spolku se funkce ujímá 
den následujícího po dni volby. 
 
 
 
 
 



Článek VII. Hospodaření Spolku 
 

Hospodář účtuje příjmy a výdaje související jak s hlavní činností Spolku uvedeném v čl. III. 
Stanov, tak s vedlejší činností Spolku uvedenou v čl. IV. Stanov. 
Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, který 
je schválen na každé hospodářské období delegovanými třídními důvěrníky za každou třídu 
základní školy a Výborem Spolku. 
S finančními prostředky může nakládat hospodář způsobem, který neodporuje cílům Spolku 
uvedených ve stanovách. Pověřený hospodář musí vést řádnou evidenci příjmů a výdajů dle 
zásad vedení účetnictví a dle potřeby předkládá účty Výboru Spolku k revizi. 
 
 

Článek VIII. Zánik Spolku 
 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na 
základě rozhodnutí členů Spolku na členské schůzi nebo pravomocným rozhodnutím státních 
orgánů. 
V případě zániku Spolku budou všechny finanční prostředky bezezbytku užity k hlavní 
činnosti uvedené v čl. III. Stanov. 
 
 

Článek IX. Závěrečná ustanovení 
 

Spolek je uzavírán na dobu neurčitou. 
Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 10.11.2015, a je účinné od 
následujícího dne po schválení. 
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména 
ustanoveními § 214 a násl. 
 
 
 
 
V České Lípě dne 10.11.2015 


