
 

Zakladatelé: 

 

 v 
Gabriela Palková,  

Ing. Tomáš Mikula,  

Ing. Miriam Dušková,  

tímto zakládají ve smyslu § 214 a následující z.č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku v platném znění, 

spolek 

Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z.s. 

přijetím těchto stanov, jimiž se tento spolek bude řídit: 

Stanovy 
Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z.s. 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Název spolku: Sdružení rodičů a příznivců 1. ZS Hořovice, z.s. 

Sídlo spolku: Komenského 1245/7, 26801 Hořovice (sídlo 1. základní školy Hořovice) 

Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z.s. je právnickou osobou ve smyslu ustanovení §214 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. II 
Stanovy 

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů i volených orgánů se řídí těmito 

stanovami, které jsou v úplném zněni uloženy v sídle spolku a ve veřejném rejstříku spolků. 

ČI. III 

Účel a činnost spolku 

Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z.s. (dále jen ,,spolek“) je nezávislým a dobrovolným 

spolkem, který sdružuje zákonné zástupce žáků 1. základní školy v Hořovicích, a další osoby, které 

projeví o členství zájem.  



1) Účelem spolku je především: 

- podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi zákonnými zástupci žáků, 

pedagogickými pracovníky, vedením příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice, 

Komenského 1245/7, Hořovice (dále jen ,,škola“), zřizovatelem školy a dalšími subjekty, které 

souvisí s činností školy 

- dobrovolná finanční a materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti školy, pomoc při 

vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků 

- ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy 

- spolupráce se školou při organizaci Školních a mimoškolních akcí 

2) Činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelů popsaným v čl. III, bod 1), které jsou společným zájmem 

členů, a v rámci toho vykonává tyto činnosti: 

- podporuje různorodé studijní, sportovní a zájmové aktivity žáků, spolupracuje se školou, 

řeší náměty a problémy související se vzděláváním žáků školy, podporuje aktivní spolupráci 

zákonných zástupců žáků a jejich zapojení do dění ve škole, přispívá materiální a finanční pomocí 

zejména ke zlepšení školního prostředí, na pořízení nadstandardních školních pomůcek, na 

pořádání akcí školy a reprezentaci školy 

- jako vedlejší činnost může získávat finanční a materiální prostředky, jakož i jiná aktiva, 

buď svou činnosti či od sponzorů, dárců a pořádáním účelových sbírek (finančních i věcných), 

přičemž veškeré získané prostředky jsou využívány výhradně k realizaci hlavní činnosti spolku 

v 

Žádná činnost spolku není podnikáním. 

ČI. IV 
Členství ve spolku 

1) Vznik členství 

Členem spolku se může stát zákonný zástupce žáka 1. ZŠ Hořovice nebo se souhlasem výboru 

spolku jakákoli fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, pokud o členství ve spolku projeví 

zájem. Členství je dobrovolné a vzniká zaplacením členského příspěvku. 

2) Členství ve spolku zaniká 

- vystoupením člena spolku učiněným písemnou formou 

- z důvodu nezaplacení členského příspěvku, a to okamžikem uplynutí náhradní lhůty pro 

zaplacení stanovené výborem spolku, přičemž náhradní lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc od 

doručení výzvy k úhradě 

- vyloučením člena spolku z důvodu prokázaného porušení stanov spolku na základě 

rozhodnutí členské schůze 

- dnem ukončení školní docházky všech dětí či svěřenců člena spolku na půdě školy, 

přičemž v případě zájmu člena může být členství se souhlasem výboru spolku zachováno 

- úmrtím Člena spolku či zánikem právnické osoby 

3) Evidence členů 

Pro evidenci svých členů využívá spolek seznam žáků školy a přehled o zaplacených členských 

příspěvcích. Evidence členů je neveřejná. 

4) Členské příspěvky 

Výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob úhrady schvaluje výbor spolku. Členské 

příspěvky jsou hrazeny pro období každého školního roku. Horní hranice výše příspěvku není stanovena. 

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti snížit či prominout, jsou-li pro to vážné důvody. O 

snížení či prominutí rozhoduje výbor spolku. V případě zániku členství dle čl. IV, bod. 2) stanov se již 

uhrazený členský příspěvek nevrací, přičemž v odůvodněných případech může výbor spolku rozhodnout 

jinak. 



Čl. V 
Práva a povinnosti členů spolku 

1) Člen spolku má právo: 

- účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním 

- volit a být volen do orgánů spolku 

- předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky týkající se činnosti spolku 

- vznášet žádost o pomoc při ochraně oprávněných a odůvodněných zájmů svého dítěte či svěřence ve 

vztahu ke škole, příp. se nechat v jednání se školou zastupoval členem výboru spolku 

- být informován o hospodaření a činnosti spolku 

2) Člen spolku má povinnost: 

- jednat v souladu se stanovami spolku a účelem spolku 

- platit řádné a pravidelně členské příspěvky 

- dodržovat vnitřní dohody, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku 

Čl. VI 

Orgány spolku 

1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

- Členská schůze 

- Výbor 
- Rada 

2) Společná ustanovení o volených orgánech spolku: 

Členy volených orgánů se mohou stát pouze Členové spolku. 

Členové volených orgánů mohou být voleni opětovně. 

Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře. 

3) Členská schůze (nejvyšší orgán) 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. 

Rozhoduje o všech důležitých věcech, tykajících se spolku, zejména: 
- určuje zaměření činnosti spolku 

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny 

- v rámci každé třídy školy, v souladu s § 255 zák. č. 89/2012 Sb., formou dílčích schůzí 

volí členy výboru spolku 

- volí každé tři roky z členů spolku svého zástupce do Školské rady 

- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně 

- rozhoduje o jakékoliv další záležitosti spolku, kterou si členská schůze vyhradí, a to i 

v případě, že náleží do rozhodovací kompetence jiného orgánu spolku. 

Členská schůze je svolávána radou spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka, se 

shodným termínem konání třídních schůzek školy. Rada je povinna svolat do jednoho měsíce 

mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze se v 

souladu s ustanovením § 255 zák. č. 89/2012 Sb., koná formou dílčích členských schůzi v příslušných 

školních třídách. Člen spolku, který není zákonným zástupcem žáka 1. ZŠ Hořovice, se může zúčastnit 

dílčích členských schůzí ve kterékoli třídě dle svého výběru. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání 

usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají. 

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku a přijímá usnesení 



nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas se stejnou 

vahou. 

4) Výbor 

Výbor spolku je kolektivním orgánem spolku, který' vykonává činnost směřující k naplnění účelu 

spolku, realizuje usnesení Členské schůze a operativně řídí činnost spolku. 

Počet členů výboru je dán počtem tříd školy, ve kterých zákonní zástupci žáků (členové spolku) 

zvolí svého zástupce, tedy člena výboru. Funkční období člena výboru je 9 let a je vázáno na členství ve 

spolku. Jeho funkce skončí buď jeho odstoupením, odvoláním dílčí členskou schůzí konanou v příslušné 

třídě nebo zánikem členství dle čl. IV, bod. 2) stanov. Pokud se tak stane, dílčí členská schůze provede 

volbu nového člena výboru zastupujícího příslušnou třídu. 

Schůzi výboru svolává podle potřeby pověřený člen rady a to zpravidla minimálně jednou ročně 

pozvánkou zaslanou všem členům výboru nejméně 14 dní před konáním schůze výboru na jejich e-

mailové adresy, které pro tyto účely členové výboru spolku sdělí. Na pozvánce musí být uvedeno místo, 

den, čas a program jednání schůze. Na schůzi výboru je přizván i ředitel školy či jeho zástupce, který 

poskytne informace o činnosti školy, příp. přijme připomínky či náměty a reaguje na ně. Schůzi výboru 

zahajuje pověřený člen rady. Po zahájení schůze si členové výboru zvolí předsedajícího schůze, který řídí 

další jednání a pořizuje z něj zápis. Pokud k volbě předsedajícího nedojde, řídí jednání svolavatel 

(pověřený člen rady). 

Schůze výboru je schopna se platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. 

Výbor rozhoduje hlasováním. K platnému přijeti rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas se stejnou vahou. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje mínění, ke kterému se přikloní přítomní členové rady. 

Každý člen výboru je oprávněn v sídle spolku nahlížet do listin, týkajících se spolku a požadovat k 

nim vysvětlení. 

Výbor zejména: 

- rozhoduje o způsobech realizace cílů spolku 

- schvaluje rozpočet spolku a zprávy o hospodaření spolku 

- stanoví výši Členských příspěvků v jednotlivém školním roce, jejich splatnost, podmínky 

a způsob úhrady 

- projednává všechny návrhy vzešlé z členských schůzí 

- jménem členů spolku projednává s vedením školy návrhy a připomínky v záležitostech 

spadajících do působnosti spolku a úzce spolupracuje s vedením školy na jejich řešení 

- rozhoduje o využití finančních prostředků spolku v souladu s účelem spolku (stanovy, čl. 

III) 

- volí a odvolává členy rady 

- uděluje souhlas s přijetím zájemce, který není zákonným zástupcem žáka školy, o 

členství ve spolku 

5) Rada (statutární orgán) 

Statutárním orgánem spolku je rada, kterou ze svých členů volí výbor spolku. Rada je kolektivním 

orgánem a má tři členy. Funkční období členů rady je 9 let, s možností opakovaného zvolení a je vázáno 

na členství ve spolku. Funkce člena rady zaniká jeho odstoupením, odvoláním výborem spolku nebo 

zánikem členství ve spolku dle čl. IV, bod. 2) stanov. 

Rada vy konává řidiči a výkonnou činnost spolku, zejména: 

- plné respektuje stanovy spolku, stanoviska a rozhodnutí členské schůze a výboru spolku 

- plní rozhodnutí výboru spolku 

- spravuje činnost spolku 

- pověřuje členy výboru nebo členy spolku konkrétní činností týkající se spolku v mezích 

své působnosti 



- vedení účetnictví a majetkové evidence 

- příprava podkladů projednání výboru a členské schůze spolku 

- vedení seznamu členů spolku a vedení evidence členů výboru spolku 

- svolává a případně předsedá jednání schůze výboru (dle čl. VI, bod 4) 

- vede agendu jednání členských schůzi, archivuje zápisy zjednání členské schůze a 

výboru spolku 

- je oprávněna podepisovat smlouvy o přijetí sponzorského daru a poskytnuti daru (dotace) 

- zastupuje spolek navenek v plném rozsahu. 

Členové rady mezi sebou volí předsedu, místopředsedu a hospodáře. 

Předseda v rámci své funkce zejména: 

- jedná na základě rozhodnutí členské schůze, výboru či rady s vedením 1. ZŠ Hořovice 

- po dohodě s ostatními členy rady svolává členskou schůzi a schůzi výboru, připravuje 

program schůze výboru 

- v případě potřeby svolává schůzi rady, které předsedá a řídí ji 

- pověřuje hospodáře bankovními operacemi na základě rozhodnutí výboru spolku a 

souhlasu rady spolku 

Místopředseda v rámci své funkce zejména: 

- zastupuje v případě potřeby předsedu rady a to v plném rozsahu jeho kompetencí 

- ze schůzí rady pořizuje zápis 

Hospodář v rámci své funkce zejména: 

- hospodaří s finančními prostředky a majetkem spolku 

- spravuje bankovní účet a provádí bankovní operace převodu finančních prostředků, 

v souladu s rozhodnutím výboru spolku a na pokyn předsedy či místopředsedy 

- zpracovává přehled výběru členských příspěvků a přehled jejich využití a čerpání 

- zpravidla k závěru příslušného školního roku vypracuje závěrečnou zprávu o hospodaření 

spolku 

- v případě potřeby, na vyžádání, sestavuje návrh rozpočtu na příslušný školní rok. 

Schůzi rady svolává podle potřeby předseda, a to zpravidla minimálně jednou ročně pozvánkou 

zaslanou všem členům rady nejméně 14 dní před konáním schůze rady na jejich e- mailové adresy, které 

pro tyto účely členové rady spolku sdělí. Na pozvánce musí být uvedeno místo, den, čas a program 

jednání schůze. Schůzi rady předsedá a řídí předseda. Zápis ze schůze rady pořizuje místopředseda. 

Schůze rady je schopna se platně usnášet za přítomnosti všech členů rady. Rada rozhoduje 

hlasováním. K platnému přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů. Každý člen rady má 

jeden hlas se stejnou vahou. 

ČI. Vil 
Způsob jednání statutárního orgánu 

Spolek zastupují navenek společně vždy nejméně dva členové rady. 

ČI. VIII 
Zásady hospodaření spolku 

Spolek hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem. Finanční prostředky ke své 

činnosti získává zejména z členských příspěvků, dalších dobrovolných příspěvků, sponzorských darů 



fyzických či právnických osob, grantů či dotací a příjmů z činností, provozovaných při naplňování účelů 

spolku. 

Finanční prostředky spolku jsou uloženy na bankovním účtu zřízeném na jméno spolku, k němuž 

má přístup rada spolku - předseda, místopředseda a hospodář, přičemž k nakládání s finančními 

prostředky jsou oprávněni každý samostatně. 

Veškeré získané finanční prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, použity k 

financování činnosti spolku směřující k naplnění účelu spolku a dle platných rozhodnutí orgánů spolku. 

Movitý majetek, získaný z prostředků nebo činností spolku, může být bezúplatně věnován škole, 

která jej zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným příslušnými směrnicemi o evidenci majetku. 

Peněžní prostředky získané spolkem mohou být převedeny do příjmů školy jako dotace, přičemž si 

spolek může vymínit způsob, jak s nimi bude naloženo. 

Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku. Jednou ročně je vypracována závěrečná zpráva o 

hospodaření, včetně Finanční uzávěrky. Každý člen spolku má právo do těchto písemností nahlížet. 

ČI. IX 
Zánik a likvidace spolku 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 

V případě zániku spolku bude jeho pozitivní likvidační zůstatek bezplatně převeden na 

příspěvkovou organizaci 1. Základní škola Hořovice, Komenského 1245/1, Hořovice, IČ 47515601. 

Čl. X 
Závěrečná ustanoveni 

V případě skutečností, které nejsou těmito stanovami upraveny, se spolek řídí obecně závaznými 

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními § 214 - 302 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

ČI. XI 

Určení prvních členů statutárního orgánu - rady spolku 

Prvními členy rady jsou: 

předseda: Gabriela Palková, místopředseda: Ing. Tomáš Mikula, hospodář: Ing. Miriam Dušková 


