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Stanovy spolku 

KPŠ při ZŠ Dědina, z. s. 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1 Název: KPŠ při ZŠ Dědina, z. s. 

2 Sídlo: Žukovského 580/6, Liboc, 161 00 Praha 6 

3 IČ: 438 71 577 

 

4 KPŠ při ZŠ Dědina, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná organizace, nezávislá na poli-
tických stranách, orgánech státní moci a jiných organizacích.  

5 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou  
odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

6 Spolek je založen na dobu neurčitou. 

7 Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační  
složky Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Žukovského 580, Praha 6. 

 

Článek 2. 

Účel Spolku 

1 Účelem spolku je především hájit zájmy žáků školy, podporovat činnost školy  
a popularizovat dobré výsledky její práce na veřejnosti a mezi rodiči. 

2 K naplnění tohoto účelu spolek zejména: 

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

b) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními  
prostředky pro zlepšování školního prostředí, podmínek pro vzdělávání i pro  
zájmovou činnost žáku; 

c) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úlohou 
rodičů při jejich naplňování; 

d) pravidelně s ředitelem školy projednává tyto oblasti:  

 koncepci výchovně-vzdělávací práce školy; 

 podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální; 

 provoz školy, hygienické a stravovací podmínky žáků ; 

 zájmové a odborné činnosti ve škole; 

 záškoláctví, kázeňské přestupky; 
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 možnost pomoci rodičů škole, popř. sponzorování a vzájemné podnikání  
školy a klubu.  

Článek 3. 

Členství ve spolku 

1 Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která je rodičem alespoň jednoho 
dítěte, které navštěvuje ZŠ Dědina a která souhlasí se stanovami spolku a řádně zaplatí 
výboru stanovený roční členský příspěvek. Zaplacením členského příspěvku současně 
člen spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami spolku. V případě, že má rodič 
ve škole více dětí, platí členský příspěvek za každé dítě. Za každé dítě má také přísluš-
ný hlas při hlasování v orgánech spolku. 

2 Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením řádného člena ze spolku na základě jeho oznámení; 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena; 

c) vyloučením pro závažné porušení stanov spolku; 

d) nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě; 

e) při odchodu dítěte ze školy (ukončením docházky); 

f) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

Článek 4. 

Práva a povinnosti člena 

1 Základní právo člena spolku je být informován o činnosti a hospodaření spolku  
nejméně jednou za rok. 

2 Každý člen spolku má dále tato práva: 

a) podílet se aktivně podle svých možností na činnosti spolku; 

b) účastnit se, vystupovat a hlasovat na valné hromadě (od 18 let); 

c) být volen do orgánů spolku (pouze člen starší 18 let); 

d) předkládat valné hromadě a výboru spolku návrhy a připomínky k činnosti  
a obdržet na ně odpověď; 

e) vyjadřovat se k činnosti spolku, k činnosti výboru a k přijímaným dokumentům; 

f) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a výboru a být  
informován o činnosti spolku; 

g) ve stanovený den v měsíci si vyžádat k nahlédnutí doklady o hospodaření spolku; 

h) využívat výhod, které budou spolku přiznány; 

i) po dohodě s ředitelstvím školy používat místnosti a zařízení školy pro nevýdě-
lečnou činnost spolku. 

 



   3 

 

3 Základní povinnosti člena jsou: 

a) dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s nimi, plnit usnesení orgánů  
spolku a vykonávat svěřené funkce podle svých možností; 

b) řádně a včas platit členské příspěvky; 

c) jednat v souladu s rozhodnutími orgánů spolku; 

d) dbát cti a vážnosti spolku. 

 

4 Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem. Členský příspěvek je vždy 
stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen spolku může dobrovolně uhradit 
členský příspěvek vyšší. 

5 Členovi spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku v dodatečně  
poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského 
příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy 
spolku. 

6 Kterýkoliv člen spolku může ze sociálních případně jiných závažných důvodů požádat 
o snížení, resp. prominutí členského příspěvku. O snížení, resp. prominutí rozhoduje 
předseda výboru na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu 
výboru. Není-li žadateli sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, 
že prominutí, resp. snížení příspěvku je odsouhlaseno. 

 

Článek 5. 

Externí spolupracovníci 

1 Externí spolupracovníci se zapojují do činnosti spolku, pomáhají spolku a škole (nabí-
zí své služby, tábory, mohou být členy iniciativních a pracovních skupin apod.), ale 
nejsou vázaní finančně. Mají však číslo účtu spolku, na který mohou posílat finanční 
dary. 

Článek 6. 

Orgány spolku 

1 Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, jako orgán nejvyšší; 

b) výbor, jako orgán výkonný; 

c) předseda, jako individuální statutární orgán. 

Valná hromada 

1 Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. 
Valnou hromadu svolává výbor spolku pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách 
školy http://zsdedina.cz/ nebo vývěskou na nástěnce v sídle školy alespoň 2 týdny 
před konáním valné hromady. 

http://zsdedina.cz/
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2 Pozvánka musí obsahovat alespoň datum, čas, místo a program jednání valné hroma-
dy. 

3 Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: 

a) o vzniku a zániku spolku; 

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny; 

c) schvaluje rozpočet a hospodaření klubu; 

d) zkoumá a schvaluje jednání výboru. 

4 Valné hromady se mají právo zúčastnit zvolení delegáti. Každá třída si zvolí jednoho 
delegáta, který zastupuje třídu na valné hromadě a stává se tak členem výboru spolku. 

5 Jednání valné hromady je právoplatné při účasti nadpoloviční většiny všech řádných 
delegátů. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů.  

6 Kdyby se v ustanovenou hodinu nesešel potřebný počet delegátů, koná se o půl hodiny 
později nová valná hromada, která je způsobilá se usnášet za každého počtu, přítom-
ných členů o těch otázkách, jež byly původně uvedeny na pozvánce. K platnosti usne-
sení se však vyžaduje souhlas 2/3 přítomných delegátů. 

7 Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor ze svého rozhodnutí nebo na žádost nej-
méně 20% delegátů. Valnou hromadu na žádost členů svolává nejdéle  
do jednoho měsíce od předání žádosti. 

8 Z valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel  
a předseda výboru. Do zápisu z členské schůze může nahlédnout a pořídit si z něj kopii 
každý člen Spolku. 

Výbor 

1 Výkonným orgánem spolku je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud 
není v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však  
jednou ročně. 

2 Výbor sestává z volených zástupců tříd - delegátů. Členem výboru může být zvolena 
pouze zletilá osoba. Volba ve třídách probíhá aklamací tak, že všichni členové spolku  
v příslušné třídě zvolí jednoho zástupce - delegáta. Zástupci třídy pak ve výboru repre-
zentují názory a vůli všech členů spolku, kteří je zvolili. 

3 Zástupcem může být v příslušné třídě zvolen pouze člen spolku. Pokud členové spolku 
v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné pozice  
po celou dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu zástupce třídy platí, že volba  
je platná, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomná na schůzi  
příslušné třídy. 

4 Každý zástupce přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas.  

5 Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda. Na žádost třetiny členů 
výboru je předseda nebo místopředseda výboru povinen svolat výbor do 21 dnů ode 
dne doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům výboru poštou, 
faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích fo-
rem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem 
výboru, se pozvánka považuje za doručenou. 
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6 Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů  
výboru. Výbor Spolku rozhoduje o záležitostech uvedených v pozvánce nadpoloviční 
většinou přítomných členů. Pro schválení usnesení o záležitostech neuvedených  
v pozvánce je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru a zároveň  
alespoň 2/3 většiny členů výboru přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy výboru spolku. 

7 V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda iniciovat elektronické hla-
sování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové výboru. Návrh je schválen, 
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Za regulérnost hlasování 
odpovídá předseda. 

8 Výboru přísluší zejména: 

a) rozhodovat jménem členů spolku o činnosti a aktivitách spolku v souladu s jeho 
účelem; 

b) rozhodovat o výši členského příspěvku; 

c) informovat členy spolku o své činnosti; 

d) ze svého středu volit předsedu a případně místopředsedu výboru; 

e) pomáhat členům spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem spolku; 

f) řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům spolku zprávu  
o hospodaření spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků spolku; 

g) schvalovat rozpočet na další rok a závěrečnou zprávu o hospodaření spolku; 

h) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné  
vyúčtování; 

i) zajišťovat organizaci provozních záležitostí spolku jako samostatné právnické 
osoby včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání; 

j) jmenovat likvidátora v případě zrušení spolku; 

k) rozhodovat o změně stanov a jednat v souladu se stanovami; 

l) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům  
předcházet. 

Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda 
výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje všem členům 
výboru elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na ad-
resu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, 
se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky školy a jsou 
tak přístupné k nahlédnutí každému členu spolku.  

Předseda 

1 Výbor volí ze svého středu předsedu (individuální statutární orgán), případně může 
členům určit další funkce.  Funkční období předsedy je na dobu neurčitou a končí od-
stoupením z funkce, odstoupení na základě rozhodnutí výboru, zánikem členství. Ne-
skončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy. Opětovná volba je možná. 

2 Individuálním statutárním orgánem spolku je předseda.  Zastupuje spolek ve všech 
věcech navenek samostatně v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.  
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3 Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku 
připojí předseda výboru svůj podpis s označením své funkce. 

 

Článek 7. 

Majetek a zásady hospodaření 

1 Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými  
právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. 

2 Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 

a) z členských příspěvků; 

b) z darů a dotací od organizací, obce, státu aj.; 

c) z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti; 

d) z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí;  

e) z vedlejších aktivit spolku na podporu aktivit hlavních. 

 

3 Prostředky spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu  
s účelem spolku. 

4 Za řádné hospodaření s majetkem spolku odpovídá výbor ostatním členům spolku. 
Zpráva o hospodaření spolku je každému členu přístupná a každý člen spolku si může 
na vyžádání pořídit kopii. 

5 Majetek spolku je členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného 
hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok výborem. 

 

Článek 8. 

Zánik spolku 

1 Spolek zaniká: 

a) dobrovolným zrušením; 

b) fúzí s jiným spolkem, při které spolek nebude nástupnickým spolkem; 

c) pravomocným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti o zrušení spolku. 

2 Před zánikem spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění spolku nepřechází  
na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Likvidátora volí výbor spolku. 

3 Před rozhodnutím o likvidaci spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem spolku  
v souladu s účelem spolku. 
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Článek 9. 

Závěrečná ustanovení 

1 Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a mohou být měněny Valnou hroma-
dou na návrh výboru spolku. 

2 Tyto stanovy byly projednány a schváleny Valnou hromadou v Praze, dne 28. 11. 2016. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Ing. Kateřina Jíchová Šnajdaufová 

předsedkyně 

 

 


