
Stanovy spolku 

Spolek přátel školy Hostěradice 

ČI. I 

Název a sídlo spolku 

1. Spolek nese název Spolek přátel školy Hostěradice (dále jen „spolek") a je spolkem ve smyslu 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek má své sídlo v Hostěradicích.  

2. Spolek byl založen dne 16. 6. 1992 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů pod názvem Klub přátel školy Hostěradice. 

ČI. II 

Účel spolku, hlavní činnosti spolku a vedlejší činnost 

1. Účelem spolku je spolupracovat se Základní školou Hostěradice (dále jen „škola") při plnění 

jejího poslání, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných 

institucí a zastupovat zájmy dětí navštěvujících školu, prosazovat jejich výchovu a všestranný 

rozvoj jejich osobnosti.  

2. Ke splnění tohoto účelu spolek provozuje tyto hlavní činnosti: 

a. spolupráce s vedením školy,  

b. podílení se na vytváření koncepce výchovně vzdělávací práce školy a jejích cílů a úkolů,  

c. zabezpečení školy v oblasti materiální,  

d. zabezpečení provozu školy, sledování hygienických a stravovacích podmínek žáků a podílení 

se na řešení vzniklých problémů,  

e. zabezpečení zájmové a odborné činnosti ve škole, 

f. poskytování finanční a materiální pomoci.  

3. Kromě aktivit v rámci hlavní činnosti, k jejichž provozování byl založen, může spolek pro 

podporu hlavní činnosti vykonávat i jiné činnosti (vedlejší činnost) spočívající ve vzájemném 

podnikání se školou. 

ČI. 111 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, zajímá se o 

práci školy a hodlá se spolkem spolupracovat ve prospěch spolku a školy.  

2. Členství v spolku vzniká uhrazením členského příspěvku.  

3. Člen spolku má povinnost 

a. pomáhat škole jakoukoliv formou (materiální, finanční, pracovní...),  



b. včas platit členské příspěvky,  

c. Účastnit se na zasedání členské schůze,  

d. aktivně se podílet na naplňování účelu, za kterým byl spolek založen,  

e. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 

f. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku a školy.  

4. Člen spolku má právo 

a. aktivně se podílet na činnostech spolku,  

b. uplatňovat své vlastní návrhy, názory, připomínky, náměty a kritiku k činnosti spolku 

a spolkem volených činovníků,  

C. kandidovat a být volen do výboru  

Členství v spolku zaniká  

a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru,  

b. úmrtím, 

 c. zánikem spolku,  

d. rozhodnutím členské schůze spolku po neplnění povinností člena spolku ani po písemné 

výzvě 

e. neuhrazením členského příspěvku na nový školní rok 

f. z jiného důvodu uvedeného v zákoně.  

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců 

od potvrzeného ukončení členství. 

ČI. IV 

Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a. členská schůze  

b. výbor  

ČI. V 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech členů - členská schůze. 

2. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně jednou za školní 

rok.  

3. Pokud o svolání zasedání členské schůze požádá alespoň 1/2 členů spolku, koná se zasedání 



členské schůze nejpozději do 1 měsíce od písemného požádání; svolává ji výbor, přičemž 

v písemných pozvánkách uvede důvod svolání.  

4. Zasedání členské schůze musi být svoláno písemně nebo e-mailem nejméně 15 dnů před jeho 

konáním a z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů, a rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.  

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 

4 těchto stanov Ize rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. 

7. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,  

b. projednává návrh plánu činnosti spolku,  

C. usnáší se na výši členského příspěvku a jeho splatnosti, 

d. volí přímo každého člena výboru spolku, 

e. rozhoduje o zániku spolku.  

8. Rada si může vyhradit pravomoc rozhodovat také o dalších otázkách, které jí tyto stanovy 

nesvěřují. 

ČI. VI 

Výbor 

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor je pětičlenný a skládá se z předsedy, 

místopředsedy, hospodáře a dvou dalších zvolených členů spolku. Každý člen výboru může 

zastávat pouze jednu z uvedených funkcí.  

2. Výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně. Schůzi výboru svolává předseda výboru.  

3. Výbor zve na svou schůzi ředitele školy, který má poradní hlas.  

4. Za spolek může jednat samostatně předseda a místopředseda ve všech věcech, hospodář 

a zvolený člen spolku pouze společně s dalším členem výboru.  

5. Výbor zejména: 

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

b. nejméně jednou za rok svolává zasedání členské schůze; zasedání členské schůze svolá 

rovněž, pokud ho o to požádá alespoň 1/2 členů spolku, 

zabezpečuje plnění usnesení rady, . 

 d. připravuje rozpočet spolku na následující školní rok, 



e. vede seznam členů spolku.  

6. Členská schůze volí ze svých řad přímo každého člena výboru – předsedu, místopředsedu, 

hospodáře a dva další zvolené členy. Členové výboru jsou voleni na dobu 5 let. Do funkce mohou být 

zvoleni i opakovaně. Členové výboru se funkce ujímají v den volby. 

 

ČI. VII 

Hospodaření s majetkem spolku, zrušení spolku  

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a. příspěvky členů spolku,  

b. dary,  

C. výnosy z akcí pořádaných spolkem, 

d. výnosy z majetku spolku.  

2. Finanční prostředky spolku jsou odděleny od finančních prostředků školy. 

3. Evidenci majetku spolku a hospodaření s jeho prostředky vede hospodář dle platných právních 

předpisů. 

ČI. IX. 

Zrušení spolku 

1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze, která také určuje likvidátora a rozhoduje o tom, jak 

bude naloženo s likvidačním zůstatkem. 

 

 


