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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Spolek rodičů při Základní škole 28. října, Příbram VII,  z.s. (dále jen „spolek“ či 

„SRPŠ“). 

2. Sídlo spolku:  28. října 1, Příbram VII, 261 01 Příbram. 
 

3. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Článek II. 

Právní postavení  

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 

Článek III. 

Účel spolku 

Cílem spolku je zejména: 

1. Spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to 

zejména v oblastech vzdělávací a výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, 

technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy.  

2. Spolupráce rodičovské veřejnosti a pedagogických pracovníků. 

3. Dobrá komunikace a vzájemná informovanost, společné zlepšování bezpečného, zdravého 

a podnětného prostředí pro žáky i pedagogický personál.  

4. Podpora volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí.  

5. Spolupráce při řešení kázeňských postihů, pomoc při řešení situací ve výchovně vzdělávacím 

procesu ze strany rodičů. 

6. Pomoc při stanovování obsahu organizace a prostředků výchovné práce s dětmi ve školní 

družině.  
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Článek IV. 

Členství 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby starší 

18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, zpravidla rodiče žáků Základní školy, Příbram 

VII, 28. října 1 (dále jen „škola“). 

2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky nebo zaplacením prvního členského příspěvku. 

Zaplacením příspěvku vyjadřuje člen spolku svůj souhlas se členstvím.  

3. Každý člen spolku má právo volit a být volen do orgánů spolku, právo uplatňovat náměty 

a připomínky k činnosti spolku, být vhodným způsobem informován o činnosti spolku a jeho 

hospodaření. 

4. Člen spolku je povinen dodržovat jeho stanovy a platit členský příspěvek. 

5. Pro evidenci svých členů využívá spolek odevzdané přihlášky a přehled o zaplacených 

členských příspěvcích. Tato evidence je neveřejná. Evidence je uložena u účetní spolku. 

Spolek dále vede neveřejný seznam členů širokého výboru, u nichž eviduje kontaktní údaje 

(telefonní číslo, emailová adresa). Seznam členů širokého výboru je uložen u předsedy spolku, 

který rovněž zajistí zápisy a výmazy údajů v seznamu. Členové úzkého výboru se zapisují do 

spolkového rejstříku. 

6. Členství ve spolku zaniká: 

a) ukončením školní docházky žáka do školy pro jeho rodiče či zákonné zástupce, ledaže 

by tento člen požádal o zachování členství, 

b) doručením písemné žádosti o ukončení členství orgánům spolku, 

c) vyloučením člena z rozhodnutí širokého výboru, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem spolku. 

7. Pro potřeby výmazu člena úzkého výboru ze spolkového rejstříku se způsob zániku členství 

podle odst. 6 písm. a) osvědčí písemným prohlášením člena, jehož členství zaniklo, nebo 

společným prohlášením širokého výboru. 

8. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků. V odůvodněných 

případech však může předseda spolu s účetní rozhodnout o vrácení poměrné části členského 

příspěvku. 
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Článek V. 

Orgány spolku 

1. Široký výbor 

2. Úzký výbor 

3. Předseda 

Článek VI. 

Široký výbor 

1. Je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Tvoří ho zástupci rodičů ze všech tříd. Z každé třídy je zvolen jeden zástupce. Široký výbor 

může na návrh kteréhokoliv svého člena zvolit za svého člena i člena spolku, který není 

zástupcem rodičů z jednotlivých tříd. 

3. Schází se dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. 

4. Schůzi širokého výboru svolává předseda. Při nepřítomnosti předsedy může schůzi svolat jiný 

pověřený člen Úzkého výboru. Informaci o konání schůze dá svolavatel vhodným způsobem 

na vědomí všem členům Širokého výboru nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním. 

5. Široky výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen 

Širokého výboru má jeden hlas. K přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů 

přítomných členů. 

6. Schvaluje rozpočet. 

7. Schvaluje finanční a věcné dary poskytované škole, včetně jejich účelového určení. Na základě 

písemné žádosti ředitele školy schvaluje změnu účelového určení již poskytnutého finančního 

daru v hodnotě nad 15 000 Kč. 

8. Schvaluje členský příspěvek na další rok. 

9. Ze svých členů volí předsedu, účetní a další členy Úzkého výboru. 

10. Ze schůze širokého výboru se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda 

spolku. Do zápisu ze schůze Širokého výboru může nahlédnout a pořídit si z něj kopii každý 

člen spolku. 
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Článek VII. 

Úzký výbor  

1. Je statutárním a výkonným orgánem spolku. 

2. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 

3. Na základě písemné žádosti ředitele školy může rozhodnout o změně účelového určení již 

poskytnutého finančního daru do souhrnné částky 15 000 Kč za školní rok, pokud není 

příslušný rozhodnout předseda. 

4. Na základě písemné žádosti ředitele školy může rozhodnout o finančním daru na  konkrétní 

preventivně pedagogický program do souhrnné částky 15 000 Kč za školní rok. 

5. Odpovídá za hospodaření spolku. 

6. Předseda a účetní zodpovídají za vedení a správné hospodaření spolku. 

7. Úzký výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí 

návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě nerovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy spolku. 

8.  Úzký výbor řídí činnost mezi schůzemi Širokého výboru. 

9. Úzký výbor se schází dle potřeby. Schůzi svolává předseda, v případě potřeby ji však může 

svolat kterýkoliv člen Úzkého výboru. 

10. Úzký výbor sestává ze 3 členů. Jsou jimi: předseda spolku, účetní spolku a další člen volený 

Širokým výborem. Členové Úzkého výboru vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na 

odměnu.  

11. Ze schůze Úzkého výboru se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda 

spolku. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápisy jsou na vyžádání přístupné 

k nahlédnutí každému členu spolku. 

 

Článek VIII. 

Předseda 

1. Předsedu volí Široký výbor ze svých členů. 

2. Předseda je zároveň členem Úzkého výboru. 

3. Předseda jedná jménem spolku. 
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4. Na základě písemné žádosti ředitele školy může rozhodnout o změně účelového určení již 

poskytnutého finančního daru do souhrnné částky 3 000 Kč za školní rok. K tomuto 

rozhodnutí je třeba kontrasignace účetní spolku. 

 

Článek IX. 

Majetek a zásady hospodaření 

1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý a nemovitý majetek. 

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

a) z členských příspěvků; 

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

 c) z dalších vlastních projektů a aktivit spolku. 

3. Členové mohou hradit členský příspěvek bezhotovostním převodem na účet spolku nebo 

v hotovosti předáním účetní spolku.  V případě, že tak stanoví dohoda uzavřená se školou, je 

možné výběrem členských příspěvků pověřit třídní učitele. 

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

spolku.  

5. Majetek spolku je členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného 

hospodaření.   

6. Nakládat s finančními prostředky na účtu spolku může předseda spolu s účetní. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 16. února 2020. 

3. Znění těchto stanov je účinné od 16. února 2020. 

Podpisy zakládajících členů: 

 

Martina Nová   Radka Petráňová  Naděžda Suchopárová 


