STANOVY
Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Přerov,
Velká Dlážka 5
I. Úvodní ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 (dále jen Spolek) je
dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o
výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných výchovných zařízení, založených dle zákona č.
89/2012Sb., Občanský zákoník.
2. Spolek je organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a
výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě
společnosti.
3. Sídlem Spolku je Základní škola Velká Dlážka 5, Přerov, 750 02

II. Činnost Spolku
1. Účel činnosti Spolku:
a) Koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných
institucí.
b) Účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění výchovných a vzdělávacích cílů a činností
školy.
c) Respektování práv, potřeb a zájmů dětí.
d) Koncepce výchovně vzdělávací práce školy.
e) Sledování materiálních podmínek školy.
f) Sledování zájmové činnosti školy.
g) Vzájemná spolupráce a vzájemná podpora mezi rodiči a učiteli.
2. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:
a) Zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků,
zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně
vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
b) Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy.
c) Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování.
d) Přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a
zlepšování školního prostřední, nadstandardní školní pomůcky, výjezdy na školy v přírodě,
lyžařské zájezdy, účast na sportovních akcích apod.
e) Pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků
nebo movitých věcí apod.
f) Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové Spolku
mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy.
g) Působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině.
h) Aktivně spolupracuje s Radou školy při řešení společných cílů.
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III. Členství ve Spolku
1. Členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami tohoto
Spolku a včas platí schválený členský příspěvek ve výši stanovené a schválené Radou
rodičů a přátel školy na příslušný školní rok.
2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, popř. sponzorského daru. Přehled o
zaplacených členských příspěvcích nebo sponzorských darů vede pokladník.
3. Členství člena spolku zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku
b) ukončením školní docházky žáka na škole, ledaže by tento člen požádal o zachování
členství
c) v případě, že chování a jednání člena je v rozporu se Stanovami Spolku.

IV. Práva a povinnosti členů
1. Práva
a) člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů
Spolku a vznášet své názory, náměty a připomínky
b) člen má právo osobně se účastnit projednávání svých návrhů
c) člen má právo požadovat na členech výboru Spolku pomoc při vyřizování záležitostí
týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat výborem Spolku
zastupovat
d) člen má právo být informován o činnosti Výboru i Rady rodičů a přátel školy a o
hospodaření Spolku
2. Povinnosti
a) člen má povinnost dodržovat Stanovy Spolku
b) člen má povinnost platit schválené členské příspěvky bez výjimky

V. Orgány Spolku
1. Ze všech členů Spolku je zvolena Rada rodičů a přátel školy (dále jen Rada), složená ze
zvolených zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd. Rada ze svých řad ustanoví užší
Výbor rodičů a přátel školy (dále jen Výbor), jehož členové jsou: předseda, místopředseda,
pokladník. Členové Výboru zodpovídají za řádný chod Výboru i Rady. Schůze Výboru i
Rady je oprávněn svolávat předseda.
2. Jednání Rady se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. Jednání Výboru
se účastní pouze jeho členové. Z uvedených jednání bude vždy pořizován písemný zápis s
programem jednání a jeho výsledkem.
3. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor i Rada na jednání ředitele,
popř. další zástupce školy.
4. Výbor navrhuje změny Stanov, rozpočet a hospodaření Spolku. Rada schvaluje změny
Stanov, rozpočet a hospodaření Spolku.
5. Nejvyšším orgánem Spolku je Rada, která řídí činnost Spolku. Členové statutárního orgánu
jsou předseda a místopředseda Spolku. Ti jsou oprávněni jednat navenek se státními orgány
a s veřejností doma i v zahraničí. Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat
samostatně. O svých jednáních jsou povinni informovat Radu. Mohou písemně pověřit další
členy Spolku ke konkrétním jednáním v souladu se stanovami a posláním Spolku. Délka
funkčního období členů statutárního orgánu je stanovena na 3 roky.
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6. Pomocnými orgány Spolku jsou třídní schůzky rodičů, které podávají Výboru
prostřednictvím svého člena Rady návrhy a podněty pro činnost Spolku.
7. Důležitá rozhodnutí schvaluje Rada hlasováním, které je platné, odhlasuje-li je nadpoloviční
většina členů Rady.

VI. Zásady hospodaření Spolku
1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů Spolku. Pokud mají rodiče na škole
více dětí, platí členský příspěvek za každé dítě. Výše ročního členského příspěvku bude
zveřejněna vždy nejpozději do 30. 9. daného školního roku na webových stránkách školy.
Částku lze uhradit ve dvou splátkách a to takto: 1. splátka 60 % ročního členského příspěvku
nejpozději do 30. 11. a 2. splátka 40 % ročního členského příspěvku nejpozději do 31. 1.
daného školního roku.
Dalšími příjmy jsou dobrovolné dary (od členů, sponzorů apod.), popř. výtěžky z akcí
pořádaných Spolkem.
2. Takto získané prostředky jsou určeny zejména ve prospěch žáků ZŠ Velká Dlážka 5, Přerov,
k zajištění akcí, které podle platných předpisů nelze hradit z rozpočtu ZŠ Velká Dlážka 5,
Přerov (např. kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny vynikajícím žákům).
3. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a schváleného
rozpočtu.
4. Kontrolu hospodaření provádí Výbor Spolku.
5. Finanční prostředky získané činností Spolku budou ukládány a vybírány z účtu Spolku nebo
jeho pokladny, přičemž jakýkoliv výběr je podmíněn konkrétnímu cíli.
6. Disponentní právo k účtu má předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Spolku a
pokladník.
7. Za řádné vedení účetní evidence (příjmy a výdaje) zodpovídá pokladník. Veškeré účetní
doklady pokladník shromažďuje a průběžně předává Výboru ke kontrole.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Radou Spolku při ZŠ Velká Dlážka 5, Přerov, tj.
dne 13. 10. 2015
2. Otázky, které nejsou upraveny těmito Stanovami, se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V Přerově 13.10.2015
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