S T A N O V Y
Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova
I. Název
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské škole v Olšanech u Prostějova, ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb,
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), se s ohledem na § 216 NOZ mění na „Spolek rodičů a
přátel školy Olšany u Prostějova“ (dále také jako Spolek), jehož zkratka je „SRPŠ Olšany u
Prostějova“.
II. Sídlo a identifikační údaje
1. Sídlo Spolku: (je totožné se sídlem základní školy): Olšany u Prostějova 3, 798 14
2. Identifikační číslo Spolku: 229 00 331
3. Datum vzniku spolku: 2.3.2011
III. Cíl a činnost spolku
Cílem SRPŠ Olšany u Prostějova je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy a
Mateřské školy Olšany u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy.
Naplňování cíle je dosahováno zejména činnostmi podle těchto dohodnutých zásad:
1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a občanů,
kteří se zajímají o práci školy.
2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků školy a jejich zákonných
zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti.
3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou a jinými organizacemi na základě
partnerství a vzájemného respektování.
4. Spolek pořádá kulturní a vzdělávací akce, besedy, semináře atp. přispívající ke zlepšení
vztahů mezi školou, rodiči, žáky a veřejností.
5. Spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a
s úlohou rodičů při jejich naplňování.
6. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny,
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou pomoc školy při plnění jejích poslání.
7. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování.
8. Ve spojitosti s plněním cílů může provozovat vydavatelskou činnost.
9. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III. Vznik a zánik členství
Vznik členství:
1. Členem spolku mohou být občané starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a
sociální zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, kteří souhlasí se stanovami spolku.
2. Členem spolku se může stát každý z rodičů nebo zákonných zástupců dětí navštěvujících
Základní a Mateřskou školu v Olšanech u Prostějova.
3. Osoby uvedené v bodě III/2 se stávají členy bezprostředně po vyplnění a podpisu přihlášky
a uhrazení členského příspěvku.

4. Čestné členství:
a) čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením pomoci
spolku naplňovat cíle nebo občan, který se zasloužil o rozvoj místní školy
b) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové
c) čestný člen je, na vlastní žádost, zproštěn placení příspěvků
Čestným členem se automaticky stává ředitel/ka školy a vedoucí učitelka mateřské školy
v Olšanech u Prostějova během svého funkčního období.

Zánik členství:
5. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) U osob uvedených v bodě III/2, ukončením docházky dítěte do základní nebo mateřské
školy, pokud člen písemně nepožádá o pokračování v členství
b) dobrovolným vystoupením člena, písemným oznámením o ukončení členství,
doručeného radě spolku.
c) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
d) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku má právo
vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle těchto
stanov.
6. Při vystoupení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních příspěvků či jiných
darů.
IV. Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:




podílet se na činnosti spolku
být volen do orgánů spolku
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat orgány spolku o vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:




dodržovat stanovy spolku
aktivně se podílet na činnosti spolku
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
V. Orgány spolku

Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
2. Členská schůze rozhoduje zejména:
 o změnách stanov spolku
 může navrhovat a volit členy rady
3. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
4. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny členy spolku.

Rada spolku
1. Řídícím orgánem spolku je rada spolku, složená z delegovaných zástupců z řad členů spolku
a to zpravidla po jednom za každou třídu.
2. Další členy rady spolku schvaluje rada spolku nadpoloviční většinou všech svých členů rady.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy spolku.
Rada spolku si volí předsedu spolku, místopředsedu a pokladníka. Do těchto funkcí jsou
členové voleni na období 3 let.
Předseda spolku je oprávněn jednat jménem celého spolku
Rada spolku schvaluje výroční zprávu a rozpočet, stanoví výši všech příspěvků.
Předseda nebo místopředseda rady svolává členské schůze a schůze rady.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje předseda rady.
Rada sdružení je usnášeníschopná, pokud se sejde alespoň polovina členů rady.
Odstoupení z rady lze provést písemně, emailem nebo telefonicky předsedovi nebo
místopředsedovi spolku, tato informace musí být zanesena do příštího zápisu schůze rady.

VI. Zásady hospodaření
1. Majetek spolku tvoří:
 členské příspěvky rodičů. (Výši členského příspěvku schvaluje rady spolku.
Příspěvek se platí za každé dítě, které navštěvuje školu nebo školku.)
 mimořádné příspěvky rodičů na konkrétní akce nebo činnosti
 dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 výnosy z majetku a činnosti při naplňování cílů spolku
2. Za hospodaření odpovídá rada spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření.
3. Za finanční prostředky svěřené do pokladny spolku odpovídá pokladník.
4. Prostředky spolku mohou být použity jen k účelům vymezeným stanovami - na podporu
akcí školy nebo spolku, mimoškolních aktivit a kroužků, poznávacích zájezdů, na odměny
nejlepším žákům, na kulturní akce pro děti apod.
5. Při zániku spolku připadne veškerý majetek /včetně finančních prostředků/ škole, pokud
nebude předem písemně dohodnut s ředitelem školy převod na nástupnickou organizaci
sdružení.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne……, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne…….. a plně nahrazuje předchozí znění stanov.
2. Stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu

