
S T A N O V Y

Spolku rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně

I. Základní ustanovení

1. Název spolku: 

Spolek rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně

2. Sídlo spolku:

Česká 4787, 760 05 Zlín 5

3. Cíle spolku:

Spolupracovat s vedením Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně 
(dále jen „škola“), pomáhat škole při plnění jejich hlavních úkolů, finančně a 
hmotně podporovat studijní, výchovné, vzdělávací, kulturní a sportovní 
programy školy a zájmové aktivity žáků a školy.

4. Spolek spolupracuje i s dalšími spolky, organizacemi, institucemi i 
soukromými osobami za účelem dosažení svých cílů.

II. Právní postavení spolku

1. Spolek vznikl jako občanské sdružení s právní subjektivitou ve smyslu zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů s právní 
subjektivitou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů a považuje se ve smyslu ust. § 3045 odst. 1 zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za spolek podle 
občanského zákoníku.

2. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami a tam, kde to stanovy neupravují, 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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                                           III. Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každý zájemce starší 18 let, který souhlasí s cíli 
spolku, má zájem podílet se na plnění jeho úkolů a přispívá na jeho činnost. 

2. Členství ve spolku vzniká zapsáním do seznamu členů.

3. Členství ve spolku zaniká nezaplacením členského příspěvku k 31. 12. 
běžného kalendářního roku nebo na základě vlastní žádosti člena dnem doručení 
této žádosti. Členství může být zrušeno rozhodnutím členské schůze v případě, 
že člen nerespektuje stanovy nebo přestane splňovat podmínky pro členství 
ve spolku.

4. Členové mají právo účastnit se členských schůzí a všech akcí spolku, podávat 
návrhy, hlasovat o nich, volit orgány spolku a být do nich voleni.

5. Členové jsou povinni jednat v souladu se stanovami spolku.

IV. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. členská schůze

2. statutární orgán – výbor
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                                                 V. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je svolávána výborem podle 
aktuální potřeby, nejméně jedenkrát ve školním roce. Členská schůze bude 
svolána i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku.

2. Do působnosti členské schůze patří

- volba a odvolávání členů výboru spolku,

- rozhodování o zrušení členství,

- rozhodování o výši členských příspěvků,

- rozhodování o plánu hospodaření spolku, 

- schvalování zpráv o činnosti a výsledku hospodaření za uplynulé období,

- rozhodování o zániku spolku, likvidaci a zásadách vypořádání,

- rozhodování o změně stanov spolku,

- rozhodování o dalších otázkách, které si členská schůze k rozhodnutí 
vyhradila.

3. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů spolku. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. 
Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných 
členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předsedající schůze.
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                                                       VI. Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá a je 
volen přímo členskou schůzí.

2. Výbor má pět členů.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x 
ročně.

5. Schůze výboru se účastní i hospodář a zástupci rodičů žáků školy zvolení 
rodiči v každé jednotlivé třídě na prvních třídních schůzkách ve školním roce 
(dále jen „zástupci rodičů“), pokud se svým členstvím ve spolku souhlasí a 
splňují podmínky těchto stanov. Výbor při svém jednání respektuje většinový 
názor zástupců rodičů.

6. Výbor zejména: 

- volí předsedu a místopředsedu ze svých členů

- jmenuje hospodáře spolku

- spravuje seznam členů

- koordinuje činnost spolku

- svolává členskou schůzi

- zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze

- navrhuje způsob použití finančních prostředků.

7. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho 
jménem, každý z nich jedná samostatně.

8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna většina jeho členů.

9. Výbor rozhoduje většinou přítomných členů.

10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu tří měsíců 
nesejde usnášení schopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.

4



VII. Zásady hospodaření

1. Hospodaření je vázáno na plnění cílů spolku a plnění úkolů pro potřeby 
spolku a školy.

2. Spolek vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů 
spolku, dotací, příspěvků rodičů a přátel školy na činnost spolku a z jiné 
činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Tento fond je veden na samostatném 
účtu u peněžního ústavu.

3. Účetní doklady a listiny, s jejichž obsahem je spojen závazek nebo povinnost 
finančního plnění, podepisuje předseda popř. místopředseda a hospodář.  Každý 
výdaj schvaluje výbor a zástupci rodičů.

4. Spolek vede účetnictví podle platných předpisů.

5. Roční účetní závěrka podléhá schválení členskou schůzí. 

VIII. Zánik spolku

1. O zániku spolku, popř. jeho dobrovolném rozpuštění nebo jeho sloučení 
s jiným subjektem, je oprávněna rozhodnout členská schůze.

2. Zániku spolku předchází likvidace, nebude-li členskou schůzí určen právní 
nástupce.

5



3. Likvidátora a jeho pravomoci určí členská schůze. V případě, že se členská 
schůze není schopna sejít, provede vypořádání výbor spolku spolu 
s hospodářem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy v plném rozsahu ruší a nahrazují stanovy ze dne 15. 9. 2015.

2. Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou 
schůzí konanou dne 13.9.2016 ve Zlíně.

Ve Zlíně dne 13.9.2016

            Marika Pešlová

předsedkyně Spolku
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