
Stanovy spolku 

 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Olomouc, Gagarinova 19, z. s. 

 

Čl. 1. 

    Název a sídlo 

1.1. Název spolku: „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Olomouc, Gagarinova 19, z. s. “ (dále 

jen Spolek), spolek bude používat zkratku SRPŠ, z. s. 

 1.2. Sídlo spolku: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace, 

Olomouc – Droždín 779 00 

 

Čl. 2 

Činnost spolku 

2.1. Účelem spolku je sdružovat rodiče dětí a přátele školy, vytvářet prostor pro vzájemnou 

spolupráci, pomáhat svou činností potřebám školy a organizovat mimoškolní aktivity dětí.  

2.2. Spolek bude spolupracovat se Školskou radou při ZŠ Olomouc, Gagarinova 19 a se 

zástupci místní části obce. 

 

Čl. 3 

        Členství 

3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku mohou být zákonní zástupci žáků 

navštěvujících ZŠ Olomouc Gagarinova 19 a každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí 

se stanovami spolku a zaplatí členské poplatky. 

 

3.2. Členství zaniká při zániku spolku, na základě ukončení školní docházky dítěte do ZŠ 

Olomouc, Gagarinova 19, pokud rodič neprojeví zájem pokračovat ve spolupráci. Dále 

na základě písemného oznámení člena či v případě, že člen porušuje stanovy spolku. 

 

3.3. Každý člen spolku platí jednou za rok členský příspěvek stanovený na Valné hromadě 

spolku na začátku školního roku. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů  
4.1. Řádní členové jsou oprávněni: 

 a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, 

 b) být informováni o činnosti spolku, hospodaření a způsobu využití všech získaných 

 prostředků, 

 c) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

 d) dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji spolku, 

e) volit členy Výboru a být volen do orgánů spolku, podílet se na rozhodování na 

Valné hromadě spolku, 

 f) kdykoli ze spolku vystoupit. 

 

4.2. Povinností člena je: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) respektovat rozhodnutí Valné hromady a Výboru spolku. 

  



Čl. 5 

Orgány spolku 
Orgány Spolku jsou: 

1. Valná hromada spolku  

2. Výbor spolku 

3. Statutární zástupce spolku  

 

5.1. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valná hromada je nejvyšším orgánem 

spolku. Svolává ji Výbor spolku nejméně jednou ročně. Valná hromada rozhoduje usnesením. 

Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Hlasování 

o všech otázkách je tajné, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada je schopna 

usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

Do působnosti Valné hromady patří zejména: 

a) rozhodování o vzniku a zániku spolku, 

b) schvalování stanov spolku a jejich změn, jednacího a volebního řádu, 

c) může změnit nebo zrušit rozhodnutí Výboru, 

d) volba a odvolávání členů Výboru spolku a určování jejich počtu, 

e) schvaluje roční příspěvky členů spolku, kontroluje hospodaření spolku, 

f) rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí. 

 

5.2. Výbor má nejméně 5 členů, které volí Valná hromada. Výbor je schopný usnášení, je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů. Do jeho působnosti patří zejména: 

a) svolávání Valné hromady, 

b) hospodaření s majetkem spolku, 

c) vypracování zprávy o hospodaření spolku za minulé období, 

d) navrhování výše a splatnosti členského příspěvku, 

e) rozhodování o všech ostatních záležitostech, které nespadají do působnosti Valné 

hromady. 

 

Člen výboru je volen na pět let a může být zvolen opakovaně. Funkční období končí na druhé 

Valné hromadě ve školním roce, v kterém uplyne uvedená lhůta od jeho zvolení. Funkční 

období také skončí dnem, kdy člen přestane být členem spolku, nebo dnem, kdy doručí 

zbývajícím členům výboru svou rezignaci. Člen výboru může být odvolán Valnou hromadou. 

Také může být odvolán rozhodnutím Výboru, pokud závažně porušil stanovy spolku. 

Výbor Spolku se schází nejméně 2x ročně a je svoláván členem výboru. Člen Výboru je 

povinen zúčastnit se jednání osobně nebo se omluvit. Mimo schůzky Výboru je možná 

komunikace i schvalování elektronickou formou. 

 

5. 3. Statutární orgán 

Výbor na svém prvním zasedání po volební valné hromadě zvolí ze svého středu předsedu 

spolku, jako statutární orgán. 

Předseda je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek 

navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Podepisuje smlouvy 

a disponuje s bankovním účtem. Podepisování jménem spolku se děje tak, že k napsanému 

nebo vytištěnému úplnému názvu připojí jednatel spolku či jiná osoba jím pověřená svůj 

podpis.  



Pravomoci předsedy spolku: 

1. Má právo delegovat své pravomoci na ostatní členy výboru, prostřednictvím plné 

moci. 

2. Rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku. 
 

 

Čl. 6 

Hospodaření a majetek Spolku 

6.1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky a finanční prostředky získané ze sponzorských 

darů. 

6.2. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy, stanovami a ostatními interními 

předpisy Spolku. Zpráva o hospodaření je předkládána ke schválení valné hromadě. 

6.3. Dispozice s prostředky spolku je oprávněn vykonávat předseda a další pověřený člen 

Výboru. 

6.4. Příjmy jsou využívány k zabezpečení mimoškolních aktivit, propagaci školy, 

dofinancování školních akcí a projektů, k zakoupení knižních odměn při různých 

příležitostech. 

 

Čl. 7 

Zánik Spolku 

7.1. Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím valné hromady, 

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, vysloví-li se proto 

nejméně dvě třetiny řádných členů, 

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

7.2. O majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada spolku, která je odpovědná za to, že 

majetek bude použit v souladu s posláním a cíli spolku. 

 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

8.1  Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

8.2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty Valnou hromadou. 

8.3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením Valnou hromadou. 

 

 

V Olomouci Droždíně dne 11. 12. 2015           

 

 

 

 


