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Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s. 

 

Stanovy spolku 

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z. s. 

Sídlo spolku: Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové 

 

Čl. II. 

Právní postavení spolku 

1. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická (dále jen „spolek“) je samosprávný a 
dobrovolný svazek zákonných zástupců žáků a zástupců Základní školy logopedická 
(dále je „škola“), jejichž společným zájmem je podpora spolupráce mezi školou a 
zákonnými zástupci žáků školy. 

2. Spolek je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. 

 

Čl. III. 

Účel a činnost spolku 

1. Spolek je založen za účelem spolupráce mezi vedením školy a zákonnými zástupci 
žáků školy, který povede ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a dále k podpoře 
volnočasových aktivit, kulturních, společenský a sportovních akcí.  

2. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku popsaného v čl. III bod 1., co by 
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména jako 
a) finanční podpora žáků a aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.) 
b) pomoc při zajišťování provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostor školy, 

finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti spolku. 
c) zprostředkování přenosu informací mezi školou a rodiči. Seznamování vedení 

školy s náměty a připomínkami rodičů.  
3. Předmětem hlavní činnosti spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Za 

podnikání či jinou výdělečnou činnost se nepovažuje příležitostná výdělečná činnost. 
4. Vedlejší hospodářskou činnost spolek nevyvíjí. 
5. Spolek ke své činnosti využívá na základě povolení ředitelky/ředitele prostory školy.  
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Čl. IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který je zákonným zástupcem žáka 
školy a uhradil členský příspěvek nebo zástupcem školy. Každý člen spolku musí 
souhlasit se stanovami spolku.  

2. Členství ve spolku je dobrovolné. 
3. Základní organizační jednotkou spolku jsou skupiny členů spolku, které nesou 

označení shodné jak třída, kterou navštěvují žáci, jejichž zákonní zástupci skupinu 
tvoří. Členové každé skupiny delegují ze svého středu jednoho zástupce třídy, který se 
účastní jednání členské schůze s hlasovacím právem. Jeden člen spolku může na 
členské schůzi současně zastupovat pouze jednu skupinu zákonných zástupců.  

4. Členství ve spolu vzniká přijetím za člena nebo uhrazením členského příspěvku na 
příslušný školní rok. O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze. 

5. Členství ve spolku zaniká  
a) vystoupením člena na základě jeho oznámení,  
b) zánikem spolku,  
c) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen porušuje stanovy,  
d) ukončením školní docházky dítěte ve škole, jehož zákonný zástupce je členem 

spolku,  
e) způsoby stanovené zákonem. 

 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo: 
a) podílet se na činnosti spolku 
b) volit a být volen podle stanov do orgánů spolku 
c) účastnit se akcí pořádaných spolkem 
d) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku 
e) obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími 

se činnosti spolku, vedení školy, pedagogického sboru, školní jídelny či školní 
družiny. 

2. Člen je povinen: 
a) dodržovat stanovy spolku 
b) hradit členské příspěvky s výjimkou zástupců školy, kteří jsou od placení 

členského příspěvku osvobozeni 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen 
d) podle svých schopností a možností přispívat k plnění úkolů spolku 

  

Čl. VI. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou členská schůze a předseda. 
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Čl. VII. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členskou schůzi tvoří zástupci tříd a 
zástupci školy.  

2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
a) určuje hlavní zaměření spolku 
b) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov 
c) volí a odvolává předsedu 
d) volí a odvolává účetního spolku 
e) schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření (roční závěrku) 
f) rozhoduje o výši členského příspěvku 
g) rozhoduje o přijetí člena do spolku 
h) rozhoduje o případném vyloučení člena ze spolku 
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

3. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát do roka a to na základě písemné nebo e-
mailové pozvánky alespoň tři dny před konáním jednání členské schůze.  

4. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení 
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Z 
jednání členské schůze se pořizuje zápis, přítomní členové se zapisují do listiny 
přítomných. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kde a kdy se schůze 
konala, kdo jednání zahájil, průběh jednání, jaká usnesení byla přijata, kdo a kdy zápis 
vyhotovil.  
 

Čl. VIII. 

Předseda 

1. Statutární orgán spolku je individuální. Statutárním orgánem je předseda. 
2. Předseda jedná za spolek ve všech věcech samostatně. Za spolek podepisuje tak, že 

k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.  
3. Předsedu volí a odvolává členská schůze. Funkční období předsedy trvá 1 (jeden) rok. 

Opětovná volba předsedy je možná.  
4. Předseda rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi, 

spolupracuje s vedením školy, připravuje roční závěrku a předkládá ji členské schůzi 
ke schválení, hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje 
úplné znění stanov.  

5. Předseda je povinen respektovat rozhodnutí členské schůze. 
 

Čl. IX. 

Hospodaření spolku 

1. Účetní spolku spravuje majetek spolku s péčí řádného hospodáře a je odpovědný za 
jeho správu Členské schůzi.  

2. Prostředky na činnost získává spolek z členských příspěvků, dotací, darů a výnosů 
z akcí organizovaných spolkem v rámci jeho hlavní činnosti.  

3. Finanční prostředky jsou vynakládány v souladu s posláním spolku pouze pro 
spolkovou činnost včetně správy spolku.  
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Čl. X 

Hospodářský rok 

Spolek má hospodářský rok. Ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.  
Hospodářský rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku a i účetním 
obdobím.  

 

Čl. XI. 

Zrušení a zánik spolku 

1. Spolek se zrušuje z důvodu stanovených zákonem. O zrušení spolku s likvidací 
rozhoduje členská schůze. S likvidačním zůstatkem naloží likvidátor tak, že ho převede 
na školu. 

2.  Spolek zaniká výmazem z veřejného seznamu (spolkový rejstřík). 
 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených 
členskou schůzí spolku. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními 
předpisy. 

Tyto stanovy byly schváleny ustanovující členskou schůzí, která se konala 6. listopadu 
2018.  

 

 

V Hradci Králové dne 6. listopadu 2018 
 
 

 


