
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV  

 

Spolku přátel ZŠ Spojenců  
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku je: Spolek přátel ZŠ Spojenců (dále jen „spolek“). 

2. Sídlem spolku je: Olomouc, Tř. Spojenců 702/8, PSČ 779 00. 

3. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

Článek II. 

Účel Spolku a hlavní činnosti Spolku  

1. Účelem spolku je podpora činnosti Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková 

organizace (dále jen „škola“), jež spočívá v materiální, finanční a personální pomoci při 

konkrétních školních programech nebo vlastních projektech ve prospěch školy a jejich 

žáků. Naplnění svého účelu dosahuje Spolek prostřednictvím aktivit, které vcelku tvoří 

jeho hlavní činnost a to zejména: 

a) vedení zákonných zástupců ke spolupráci se školou tak, aby docházelo 
k jednotnému výchovnému působení na děti jak ve škole, tak i v rodině, 

b) podpora komunikace mezi školou a rodiči; vedení školy dostává od SPŠ náměty 
vlastní činnosti i podněty k činnosti školy, 

c) poskytování dobrovolné materiální, finanční a personální pomoci  
- pro podporu výchovně vzdělávací činnosti školy (např. modernizace výuky a 
vybavení učeben), 
- na vybraných akcích školy (např. lyžařské kurzy, výlety žáků 9. ročníků, tematické 
pobyty v přírodě žáků prvního stupně, projektové dny, exkurze, společenský večer 
školy a další), 
- při zlepšování prostředí školy,  
- pomoc žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí (individuální podpora), 
- při propagaci aktivit školy. 
 

Článek III. 

Členství ve spolku   

1. Členem spolku se stávají zákonní zástupci žáků školy, kteří souhlasí se stanovami spolku a 
řádně a včas uhradí členský příspěvek.  

2. Členství se váže na osobu - člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 
právního zástupce. 
 
 
 
 



      Článek IV. 

Práva a povinnosti členů spolku 

1. Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) být informován o činnosti a hospodaření spolku, 

c) být volen zástupcem a volit zástupce třídy do výboru spolku, 

d) podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku 

e) vznášet dotazy ohledně činnosti spolku a obdržet na ně odpověď od členů orgánů 

spolku, 

f) účastnit se projednání návrhů a podnětů ve výboru spolku.  

2. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) jednat ve shodě s posláním a cíli spolku, aktivně se podílet na jejich plnění,   

c) chránit dobré jméno spolku a školy,  

d) řídit se rozhodnutími orgánů spolku,   

e) jedenkrát ročně uhradit členský příspěvek. 

3. Členský příspěvek platí člen spolku ve výši stanovené výborem spolku bez ohledu na počet 

dětí, jejichž je zákonným zástupcem, a které jsou přijaty ke vzdělávání ve škole.   

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) písemným oznámením o ukončení členství,  

b) neuhrazením členského příspěvku, 

c) odchodem žáka ze školy, tzn. ukončením jeho studia,   

d) vyloučením - spolek může vyloučit takového člena, který závažně porušil povinnost 

vyplývající z členství nebo přestal splňovat předpoklady stanovené stanovami pro 

členství ve spolku a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit či nelze zjednat nápravu. O vyloučení 

rozhoduje výbor spolku, a to pouze na návrh kteréhokoliv člena výboru; v návrhu se 

uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, 

musí mít příležitost před rozhodnutím o vyloučení se s návrhem na vyloučení 

seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat odůvodnění a doručí se vyloučenému členu. 

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo 

zaniká. 

e) smrtí člena, 

f) zánikem spolku. 

5. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků. 

 

 

 



Čl. V. 

Seznam členů 

1. Spolek vede seznam všech svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. 

2. Seznam členů je neveřejný. Spolkem může být poskytnut pouze orgánům státní správy a 

samosprávy či jiným institucím, ale pouze v souvislosti s činností spolku. 

3. Seznam členů je veden v elektronické podobě. 

4. Do seznamu členů se zapisují jména, příjmení, data narození a bydliště člena spolku, 

datum vzniku členství a elektronická adresa, kterou bude člen používat při komunikací 

se spolkem, popř. další skutečnosti důležité pro spolek. Člen spolku odpovídá za to, že 

včas sdělí spolku změnu zapsaných údajů, když do doby dojití oznámení o změně se má 

za to, že údaje zapsané v seznamu členů jsou správné. 

5. Zápisy, změny a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí předseda či 

místopředseda spolku.  

6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na náklady takového člena 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě 

potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
 

       Článek VI. 

Orgány spolku 

1. Spolek zřizuje tyto orgány: 

− Výbor spolku  

− předsednictvo 

 

Čl. VII. 
                                            Výbor spolku 

1. Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku. Výbor spolku je tvořen třídními důvěrníky, 
kteří jsou zvoleni členy spolku v rámci jednotlivých tříd školy. 

2. Zvolený třídní důvěrník přijímá podněty a informuje ostatní členy spolku v rámci své třídy 
o jeho činnosti (během třídních schůzek a to zpravidla dvakrát ročně). 

3. Výbor spolku: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny stanov, 
b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku, včetně hospodaření za předcházející rok, 
d) rozhoduje o zrušení spolku nebo jeho přeměně, 
e) navrhuje a schvaluje použití finančních prostředků spolku, 
f) schvaluje akce spolku navržené členy spolku nebo zástupci školy.  

 

4. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku a skládá se z předsedy, místopředsedy a 
hospodáře. Předsedu, místopředsedu a hospodáře volí a odvolává výbor spolku. 
Předseda spolku zastupuje spolek navenek samostatně.  

5. Předsednictvo je odpovědné výboru spolku. 
6. Předseda spolku je oprávněn udělit plnou moc k zastupování jiné osobě z řad členů 

výboru spolku. 



7. Informaci o svolání schůze výboru spolku bude oznámeno písemnou pozvánkou 
nejpozději jeden měsíc před konáním schůze výboru. 

8. Schůze výboru se může jako host účastnit vždy oprávněný zástupce školy.  
9. Výbor je usnášeníschopný za účasti poloviny členů výboru. Schůze výboru rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Každý člen výboru spolku má při 
rozhodování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny. 

 

Článek VIII. 

Zásady hospodaření 

Zdroj příjmů 

1. Základním zdrojem jsou členské příspěvky členů spolku. Členský příspěvek činí minimálně 

200,-Kč na daný školní rok, horní hranice není omezena. 

2. Dalšími příjmy mohou být: 

• dobrovolné dary a to movité i nemovité (od členů, sponzorů apod.), 

• výtěžky z akcí pořádaných spolkem, 

• výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku, 

• dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších 
subjektů. 

3. Dispoziční právo k účtu má předseda, místopředseda a hospodář spolku. 

4. Jmění spolku je možno používat pouze za účelem naplňování účelu spolku a hlavní 

činnosti spolku. 

5. Spolek postupuje při obstarávání finančních prostředků důsledně podle právních předpisů 

a těchto stanov, přičemž zvláště přesně označuje způsoby financování a neobchází tak 

daňové ani jiné obecně závazné předpisy. 

6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů spolku. 

 

Článek IX. 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

1. V případě zániku spolku budou všechny finanční prostředky bezezbytku užity v souladu 

s hlavní činností spolku. 

 

           Článek X. 

Likvidace spolku 

1. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku 

všem členům. 

2. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. 

3. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v celém jejím rozsahu. Po uspokojení dluhů spolku 

likvidační zůstatek rozdělí likvidátor mezi členy spolku, a to poměrně dle výše uhrazených 

členských příspěvků ke dni zrušení spolku. Pokud se nepodaří likvidační podstatu zpeněžit, 

převede ji likvidátor do spoluvlastnictví členů spolku, a to poměrně dle výše uhrazených 

členských příspěvků ke dni zrušení spolku.  



Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní skutečnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními 

předpisy, zejména ustavením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Toto úplné znění stanov spolku je vyhotoveno za účelem jeho založení so sbírky listin 

spolkového rejstříku a obsahuje aktuální znění stanov spolku, což níže uvedenými podpisy 

potvrzuje předseda spolku. 

V Olomouci dne 1. 12. 2016 

 

 

                                                                                    Lýdie Müllerová – předseda spolku  

 

 

 

  

 

 


