
Stanovy 

Klubu přátel školy ZŠ Palachova z. s. 

 

I. Název a sídlo 

 

1) Název spolku:  Klub přátel školy ZŠ Palachova z.s., (dále jen „Spolek“) 

2) Sídlo spolku:  Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou 

3) Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 

považuje podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za spolek. 

4) Spolek je založen na dobu neurčitou. 

5) Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity Klubu přátel školy 

Palachova. 

 

II. Účel spolku 

 

1) Účelem činnosti spolku je rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a žáků. Zabezpečovat, 

přispívat a napomáhat ke kvalitnímu a plnohodnotnému vzdělání pro všechny žáky ZŠ 

Palachova, Žďár nad Sázavou.  

 

III. Hlavní činnosti Spolku 

 

2) Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v odstavci II., jako společného zájmu 

jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) informovanosti rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, 

zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně 

vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování, 

b) podpory k aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy, 

c) seznámení vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 

jejich vyřízení, 

d) příspěvku škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné 

činnosti a zlepšení školního prostředí apod., 

e) pomoc při získání dárců a sponzorů, organizace účelové sbírky peněžních 

prostředků nebo movitých věcí apod., 

f) předložení podmětů a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, 

členové spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a 

výchovnou práci školy. 

 

IV. Orgány spolku 

 

1) Členskou základnu tvoří všichni členové Spolku. 

2) Členové Spolku v rámci jednotlivých školní třídy volí Třídního delegáta. Ten je volen 1x 

ročně.  

o Počet členů, kteří volí delegáta, není početně stanoven, ale je vymezen příslušností 

ke konkrétní školní třídě. Pro zvolení a odvolání Třídního delegáta je při hlasování 

nutný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Spolku příslušných ke třídě, za 

kterou je Třídní delegát volen.  

o Hlasování může vyvolat kterýkoliv člen Spolku.  

o Třídní delegát je členem nejvyššího orgánu Spolku (Rady Spolku), kde zastupuje 

zájmy členů Spolku, kteří jej zvolili. Je nepřípustné, aby jediná osoba zastupovala 



více tříd, tzn., že počet Třídních delegátů je rovný počtu tříd v daném školním roce. 

3) Rada Spolku je nejvyšším orgánem. Radu Spolku tvoří členové Představenstva a Třídní 

důvěrníci.  

a) Rada Spolku se schází minimálně jednou ročně.  

b) Mimořádné jednání Rady Spolku se svolává na základě vlastního rozhodnutí, žádost 

ředitele školy, na žádost minimálně jedné třetiny Rady Spolku, na žádost minimálně 

jedné třetiny členů Členské základny. Termín a program Rady Spolku se oznámí 

Třídním delegátům nejméně 7 dnů přede dnem jejího konání.  

c) Rada spolku je usnášeníschopná, sejde – li se nadpoloviční většina Třídních 

delegátů. Pokud se nadpoloviční většina Třídních delegátů nesejde, získá Rada 

Spolku usnášeníschopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných Třídních 

delegátů. 

Rada Spolku: 

o schvaluje a mění stanovy Spolku 

o schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku 

o projednává a schvaluje výši a splatnost členského příspěvku 

o schvaluje rozpočet Spolku 

o vede evidenci členů spolku 

o schvaluje účetní uzávěrku 

o schvaluje plán výdajů Spolku 

o rozhoduje o přijetí za člena Spolku 

o rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov Spolku 

o rozhoduje o zachování členství ve Spolku v případě ukončení školní docházky 

žáka školy 

o informuje o svých rozhodnutích Členskou základnu prostřednictvím webových 

stránek školy 

o rozhoduje o postupu Spolku v případech, které stanovy neupravují 

o volí a odvolává členy Představenstva, které je výkonným orgánem Spolku, 

současně při tomto hlasování vyjadřuje souhlas s osobou Předsedy 

 

4) Představenstvo je výkonným orgánem Spolku a jeho členové jsou současně členy Rady 

Spolku. Členem Představenstva se může stát kterýkoliv člen Spolku na návrh 

Představenstva nebo Rady Spolku. Představenstvo volí Rada Spolku.  

Představenstvo Spolku tvoří tři členové: 

o předseda,  

o místopředseda,  

o pokladník.  

a) Představenstvo je voleno na období 3 let.  

b) Představenstvo se schází minimálně dvakrát ročně a zápisy z jednání zveřejňuje.  

c) Členové Představenstva svou činností odpovídají Radě Spolku. 

Představenstvo připravuje: 

- podklady k jednání Rady Spolku,  

- svolává Radu Spolku,  

- stanovuje termíny placení členských příspěvků.  

- Představenstvo zajišťuje realizaci usnesení Rady Spolku. 

 

 

 

 

 



5) Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda Spolku řídí jednání Rady Spolku a 

Představenstva. Touto činností může pověřit jiného člena Rady Spolku. 

Předseda: 

o jedná za Spolek a zastupuje Spolek navenek.  

o Předseda může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním Spolku i jiného člena 

Rady Spolku. 

 

V. Členství 

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 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, zúčastnit se členské 

schůze, být volen do Rady Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti 

Spolku a předávat své podměty Třídním delegátům. 

3. Vznik členství ve Spolku: 

o rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně registrovaných na ZŠ Palachova Žďár nad 

Sázavou, kteří zaplatí členský příspěvek, se stávají automatickými členy. 

o ostatní osoby se stávají členy spolku po podání písemné přihlášky Rady Spolku a 

zaplacení členského příspěvku. 

4. Členství člena Spolku zaniká: 

o Ukončením školní docházky žáka školy pro jeho rodiče nebo zákonné zástupce, 

ledaže by tento člen zažádal o zachování členství. 

o  Doručením písemné žádosti o skončení členství Radě Spolku. 

o Vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě stanovené Radou Spolku. 

O vyloučení člena rozhoduje po opakované výzvě k zaplacení příspěvku Rada 

Spolku. 

o Úmrtí člena. 

o Zánikem spolku. 

5. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze Spolku mu nevzniká nárok na vrácení 

finančních prostředků či jiných darů. 

6. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí orgánů Spolku a zaplatit ve 

stanovené lhůtě členský příspěvek. 

 

 

VI. Zásady hospodařením 

 

1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši 

schválené Radou Spolku pro příslušný rok. Jinými zdroji spolku mohou být výnosy z akcí 

pořádaných spolkem, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod. 

2. Dispoziční právo k účtu spolku má předseda a pokladník. 

3. Evidenci hospodaření vede pokladník v pokladní knize a vždy při jednání Rady Spolku 

předkládá ke kontrole. 

4. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracuje pokladník. S tímto ročním zúčtováním seznámí 

Radu Spolku, kteří toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést vypořádání 

s finančním úřadem, členové Rady Spolku toto zajistí. 

 

 

 

 

 



VII. Zánik Spolku 

 

1. Spolek zaniká: 

o zrušením Spolku likvidací 

o sloučením Spolků 

o rozdělením Spolku 

2. O zániku Spolku rozhoduje Rada Spolku a oznamuje to členům Spolku, vedení školy a 

orgánům, u kterých je spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která 

vypořádá práva a závazky spolku. 

3. Zaniká -li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ Palachova, která jej použije k 

financování mimoškolních aktivit pro své žáky. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, 

zejména ustanovením z. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Změny stanov schvaluje Rada Spolku a následně je Představenstvo povinno založit sbírky 

listin u rejstříkového soudu jejich úplné znění. 

3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku. 

4. Tyto stanovy byly přijaty a schváleny Radou Spolku dne ……………………………………. 

 

 

 

 

Předseda: 

 

 

 

Místopředseda: 

 

 

 

Pokladník: 

 

 

 

  

 


