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Stanovy spolku 

 

I. 

Název a sídlo spolku 

Spolek nese název Sdružení rodičů a přátel Základní školy a gymnázia města Konice, z. s. (dále 

jen "spolek“) a má své sídlo v Konici, na adrese Tyršova 609, 798 52  Konice.   

 

II.  

Úvodní ustanovení 

1. Spolek je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a občanů se 

zájmem o výchovu dětí a práci školy. 

2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a 

rozvoji jejich osobnosti.  

3. Spolek spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými 

organizacemi a veřejnými institucemi.  

 

III. 

Účel, činnost a cíle spolku 

1. Účelem spolku je podpora činnosti školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, 

popularizace dobrých výsledků práce školy na veřejnosti a působení zejména mezi rodiči 

žáků školy osvětovou pedagogickou činností.  

2. Ke splnění tohoto účelu spolek provozuje tuto hlavní činnost: 

a. podpora zájmové činnosti žáků finanční i odbornou pomocí, 

b. podpora talentovaných žáků školy při jejich účasti v soutěžích, na odborných 

soustředěních apod. 

c. podpora školy v jejím materiálním zabezpečení, zejména organizace dobrovolné 

výpomoci občanů při údržbě školy, 

d. pořádání speciálních kurzů pro žáky (lyžařské, taneční apod.), 

e. pořádání osvětových, kulturních a společenských akcí, 

f. provozování hospodářské činnosti související s posláním spolku. 

3. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost (např. sběr papíru, pořádání maturitního plesu apod.) Zisk z činnosti spolku lze použít 

pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
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IV. 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami 

spolku. 

2. Členství v spolku vzniká rodičům a zákonným zástupcům žáků ZŠ okamžikem zaplacení 

členského příspěvku. Jiné osoby se stávají členy spolku po schválení písemné přihlášky 

výborem a zaplacením členského příspěvku.  

3. Člen má právo zejména: 

a. podílet se aktivně dle svých možností na činnosti spolku, 

b. volit a být volen do orgánů spolku, 

c. vznášet své náměty, názory a připomínky, a osobně se účastnit jejich projednávání, 

d. být přizván na jednání orgánů spolku, 

e. být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jednou za rok. 

4. Člen je povinen zejména: 

a. dodržovat stanovy spolku, 

b. zúčastňovat se jednání orgánů, do kterých byl zvolen, 

c. plnit usnesení orgánů spolu a vykonávat svěřené funkce,  

d. uhradit včas stanovený roční členský příspěvek. 

5. Členství v spolku zaniká: 

a. úmrtím,  

b. zánikem spolku,  

c. doručením písemné žádosti o skončení členství výboru,  

d. vyloučením pro porušení povinností člena spolku stanovených v těchto stanovách, 

e. členství zákonného zástupce žáka Základní školy a gymnázia města Konice zaniká 

také ukončením žákovy školní docházky v této škole.  

 

V. 

Orgány spolku 

 

1. Spolek má tyto orgány: 

a. výbor jako orgán statutární, 

b. shromáždění delegátů jako orgán nejvyšší, 

Shromáždění delegátů 

2. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku rozhodujícím o zaměření činnosti 

spolku.  

3. Shromáždění delegátů se skládá ze zvolených zástupců jednotlivých tříd – každá třída si volí 

jednoho zástupce, přičemž vždy se volby může účastnit právě jeden zákonný zástupce 
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dítěte, který je členem spolku. Každý zákonný zástupce (člen) má 1 hlas, pro zvolení 

zástupce stačí prostá většina hlasů všech členů přítomných na schůzí příslušné třídy.  

4. Shromáždění delegátů je pravidelně svoláváno výborem, minimálně však jedenkrát za rok, 

a to alespoň pět pracovních dnů před plánovaným datem shromáždění. Z pozvánky musí 

být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka je zaslána elektronicky či jinak na 

kontaktní adresu uvedenou členem.  

5. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů, a 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

6. Shromáždění delegátů rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: 

a. schvaluje stanovy a jejich změny, 

b. schvaluje rozpočet spolku, který připravuje výbor, 

c. rozhoduje o výši členského příspěvku,  

d. projednává zprávu o činnosti spolku a jeho hospodaření, předloženou výborem 

spolku, 

e. volí jednou za čtyři roky členy výboru, tj. předsedu a místopředsedu, a to pouze 

z členů, kteří jsou zároveň členy shromáždění delegátů, 

f. volí jednou za čtyři roky hospodáře spolku ze všech členů spolku, 

g. rozhoduje o zrušení spolku a jedná-li se o zrušení s likvidací, určuje likvidátora, 

h. rozhoduje o přeměně spolku.  

Výbor 

7. Výbor je dvoučlenným kolektivním statutárním orgánem spolku a skládá se z předsedy a 

místopředsedy.  

8. Za spolek může jednat předseda i místopředseda samostatně ve všech věcech.  

9. K přijetí usnesení výboru je zapotřebí nadpoloviční většina všech jeho členů. 

10. Členy výboru, tj. předsedu a místopředsedu volí shromáždění delegátů. Funkční období 

trvá čtyři roky.  
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11. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny shromáždění delegátů, 

zejména: 

a. řídí činnost spolku a hospodaření s jeho majetkem podle schváleno rozpočtu, 

b. nejméně jednou za rok svolává zasedání shromáždění delegátů, zasedání 

shromáždění delegátů svolá, pokud ho o to požádá alespoň 20% členů, 

c. připravuje rozpočet spolku na následující školní rok, 

d. na konci každého hospodářského období sestavuje zprávu o činnosti spolku a jeho 

hospodaření a předkládá ji shromáždění delegátů ke schválení. 

12. Výbor zve na své zasedání ředitele školy, zástupce ředitele školy, případně její další 

zástupce. 

VI. 

Hospodaření spolku 

1. Příjmy spolku tvoří především členské příspěvky, dary, odkazy a příjmy z neziskové činnosti 

v souladu s cíli spolku, dotace a granty.  

2. Výši ročního členského příspěvku schvaluje shromáždění delegátů, přičemž výše příspěvku 

může být určena odlišně pro zákonné zástupce žáků nižšího a vyššího gymnázia, žáků 1. a 

2. stupně základní školy a ostatní členy spolku.  

3. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu u zvoleného 

peněžního ústavu. Oprávnění nakládat s těmito prostředky má předseda, místopředseda a 

hospodář spolku. Transakci musí schválit alespoň dvě osoby, které jsou oprávněné 

s finančními prostředky nakládat.  

4. O hospodaření je vedena řádná evidence formou jednoduchého účetnictví, a to v souladu 

s platnými předpisy. Za tuto činnost odpovídá hospodář výboru.  

5. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a podle 

rozpočtu sestaveného výborem a schváleného shromážděním delegátů na každé 

hospodářské období.  

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nahrazují v plném znění původní stanovy spolku ze dne 21. září 1998. 

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

3. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a nabývají účinnosti dnem jejich 

schválení. 

 

 

V Konici dne ………………………………... 

 

Zapsal:  …………………………….. Ověřil: …………………………….. 


