Stanovy
„Spolku rodičů a přátel Základní školy Vyškov, Tyršova“
I.
Úvodní ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel Základní školy Vyškov, Tyršova je nezávislým spolkem občanů, rodičů a
jiných zákonných zástupců žáků základní školy a dále přátel základní školy sdružených na
základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Název Spolku je „Spolek rodičů a přátel Základní školy Vyškov, Tyršova“ (dále jen „Spolek“).
3. Sídlem Spolku je sídlo základní školy: Tyršova 664/4, Vyškov, PSČ 68201.
II.
Činnost Spolku
1. Činnost Spolku je zaměřena především na:
o koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí,
o účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání,
o respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
o koncepci výchovně vzdělávací práce školy,
o sledování materiálních podmínek školy,
o sledování zájmové činnosti na škole,
o vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli.
2. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:
o zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků,
zákonných zástupců a pedagogických pracovníků,
o seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich
naplňování,
o podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy,
o seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
o přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a
zlepšování školního prostředí, na nadstandardní školní pomůcky, výjezdy na školy v přírodě,
lyžařské výcviky apod.
o pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků
nebo movitých věcí apod.
o předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
o členové Spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou
práci školy,
o působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině,
o aktivně spolupracuje s Radou školy při řešení společných cílů.
III.
Orgány Spolku
A.
Členská schůze
1. Členská schůze tvořená všemi členy Spolku je jeho nejvyšším orgánem.

2. Členskou schůzi svolává statutární orgán Spolku podle potřeby (nejméně jednou do roka) a dále
vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku.
3. Oznámení o konání členské schůze zveřejní Rada rodičů na webových stránkách školy
www.zstyrsovavy.cz a dále prostřednictvím třídních učitelů nejméně 15 dnů před jejím
konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
4. Členská schůze zejména:
o rozhoduje o změnách stanov Spolku
o schvaluje účetní závěrku, popř. výroční zprávu Spolku,
o volí a odvolává členy Rady rodičů,
o rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li ve
stanovenou hodinu členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze platně o
15 minut později, za předpokladu, že počet přítomných členů činí alespoň polovinu počtu členů
Rady rodičů. Na náhradní členské schůzi lze jednat a rozhodovat pouze o záležitostech
uvedených v programu řádně svolané členské schůze.
6. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.
7. Z každého jednání členské schůze je pořízen zápis, který je nejpozději do 30 dnů po konání
členské schůze zveřejněn na webových stránkách školy.
8. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl
zápis vyhotoven.
9. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle Spolku.
B.
Rada rodičů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

Rada rodičů je výkonným orgánem Spolku.
Rada rodičů má 7 členů.
Členové rady rodičů jsou voleni členskou schůzí Spolku.
Členem Rady rodičů může být člen Spolku, který není zástupcem třídy, a to pouze je-li rodičem
nebo jiným zákonným zástupcem žáka základní školy.
Funkční období člena rady rodičů je jeden školní rok; člen rady rodičů může být zvolen
opakovaně.
Rada rodičů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Rada rodičů
přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady.
Rada rodičů řídí činnosti Spolku, zejména:
- projednává zprávu o činnosti školy (i výroční zprávu),
- projednává rozpočet Spolku, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující
rok,
- rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, která je všem členům Spolku oznamována
prostřednictvím třídních učitelů,
- koordinuje a řídí jeho činnost mezi členskými schůzemi.
- rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka školy,
- rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov Spolku,
Rada rodičů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Schůzi Rady rodičů svolává předseda Spolku nejméně dvakrát do roka způsobem schváleným
Radou rodičů.

C.
Statutární orgán spolku
1. Statutárním orgánem spolku je předseda Spolku, zvolený Radou rodičů.
2. Funkční období statutárního orgánu je pět let, za předpokladu, že po tuto dobu trvá členství
zvoleného předsedy ve Spolku.
IV.
Členství ve Spolku
1. Individuálním členem Spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami
Spolku a jeho činností.
2. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, účastnit se členské schůze
Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, vznášet své názory, náměty, připomínky a osobně se
účastnit projednávání svých návrhů.
3. Členství ve Spolku vzniká zápisem zájemce o členství do seznamu členů Spolku. Seznam členů
4. Spolku, jakož i přehled o zaplacených členských příspěvcích, vede místopředseda. Seznam členů
Spolku není zveřejňován.
5. Zájem o členství lze projevit písemnou přihláškou, popř. ústně.
6. Provedení zápisu do seznamu členů Spolku je vázáno na podmínku zaplacení členského
příspěvku.
7. Členství člena Spolku zaniká:
o ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže
by tento člen požádal o zachování členství,
o doručením žádosti člena o ukončení členství Radě rodičů,
o vyloučením ze Spolku pro neplacení členského příspěvku (nezaplatí-li členský příspěvek ani v
přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento
následek ve výzvě upozorněn) nebo pro jiné závažné porušení stanov. O vyloučení člena
rozhoduje Rada rodičů.
8. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku a zaplatit ve
stanovené lhůtě roční členský příspěvek.
9. Je-li člen Spolku rodičem více dětí školy, platí členský příspěvek takto:
- za první dítě 100% výše členského příspěvku schválené Radou rodičů pro příslušný školní rok,
- za druhé dítě 80 % výše členského příspěvku schválené Radou rodičů pro příslušný školní rok,
- za třetí a každé další dítě 50 % výše členského příspěvku schválené Radou rodičů pro
příslušný školní rok.)
10. Jsou-li členy Spolku oba rodiče či více zákonných zástupců, platí jen jeden členský příspěvek na
žáka ZŠ.
V.
Zásady hospodaření
1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené
Radou rodičů pro příslušný školní rok.
2. Jinými zdroji příjmů Spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných Spolkem, dary, výnosy z
majetku Spolku, jeho dalších aktivit apod.
3. Dispoziční právo k účtům Spolku má předseda a místopředseda.

VI.
Závěrečná ustanovení
Věci neupravené těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Spolek rodičů a přátel Základní školy Vyškov, Tyršova je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl L vložka 1418.
Toto platné úplné znění stanov bylo vyhotoveno předsedou spolku v souladu s ustanovením §66 písm.
a) zákona č. 304/2013., O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Ve Vyškově, dne

Jméno, příjmení
předseda spolku

