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Sdružení rodičů a přátel školy Kamenický Šenov 

 

Stanovy 

Čl. I. 

Název a sídlo 

1. Název občanského sdružení:  Sdružení rodičů a  přátel školy Kamenický Šenov  
    (zkratka SRPŠ KŠ) dále pouze sdružení.  
 
2. Sídlo sdružení:  
    Základní škola a Mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616,471 14  
    Kamenický Šenov.   
 
3. Právní forma: právnická osoba - dobrovolné zájmové sdružení ve smyslu zákona    
    č.83/1990 Sb. O sdružování občanů,  v platném znění.  
 
 

Čl. II. 

Charakter sdružení 

1. Dobrovolné a nevládní sdružení občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků  
    jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Kamenický Šenov a další občany (ve smyslu zákona  
    83/1990 Sb.  
    Zákon o sdružování občanů, v platném znění), kteří podporují školní a mimoškolní  
    aktivity dětí a mládeže, zajímají se o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj Základní  
    školy a Mateřské školy. 
2. Nepolitická a nezávislá zájmová organizace, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a  
    prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky  
    pro jejich plné uplatnění v životě společnosti 
3. Sdružení spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými 
    společenskými organizacemi a veřejnými institucemi v obci i mimo ni. 
 

Čl. III. 

Cíl činnosti sdružení 

Cílem sdružení je zejména: 

1. Podpora školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže při Základní škole a  
    mateřské škole Kamenický Šenov. 
2. Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení  
    rodiny, školy a dalších výchovných institucí. 
3. Sdružení seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly  
    školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování 
4. Sdružení přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními  
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    prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. 
5. Sdružení předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci ve škole. 
6. Sdružení pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky 
              

Čl. IV.  

Členství 
1. Členem sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami  
    sdružení přátel školy KŠ a včas platí schválený členský příspěvek. 
2. Členství vzniká:  
   a) zaplacením členského příspěvku, pokud některé z dětí je žákem ZŠ a MŠ  
       Kamenický Šenov 
   b) podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku 
 
3.Členství zaniká: 
   a) nezaplacením členského příspěvku  
   b) písemným oznámením o ukončení členství 
   c) ukončením základní školní docházky dítěte na ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 
 
4. Členské příspěvky: 
   a) členský příspěvek navrhuje výbor SPŠ KŠ a schvaluje Valná hromada vždy na  
       následující školní rok. 
   b) splatnost členského příspěvku, na návrh výboru schvaluje valná hromada  
   c) pokud mají rodiče ve škole více dětí, platí pouze jeden příspěvek 
 

Čl. V. 

Práva a povinnosti členů sdružení 

1. Člen sdružení má právo: 

 účastnit se veškeré činnosti sdružení, účastnit se Valné hromady 

 volit Výbor rodičů 

 posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení a nahlížet do dokumentace 
SPŠ KŠ 

 předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení 

 plnit odsouhlasené postupy a rozhodnutí 

 
 
2. Člen sdružení má povinnost 

 dodržovat stanovy sdružení 

 platit včas schválený členský příspěvek 

 nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení 
 

Čl. VI.  

Orgány sdružení 

1. Valná hromada 
2. Výbor sdružení 
3. Předseda sdružení 
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      Čl. VII. 
 

 Valná hromada  

1. Valná hromada členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni                  

členové sdružení. Schází se podle potřeby, minimálně však jednou za školní rok.          

Valnou hromadu členů sdružení svolává Výbor sdružení.  

2. Valná hromada je usnášení schopná, pokud disponuje alespoň nadpoloviční většinou      

hlasů všech přítomných členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada 

členů sdružení rozhoduje na základě hlasování.  

3. Rozhodnutí je přijato, jestliže je pro návrh nadpoloviční většina hlasů. Rozhodnutí o 

změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny 

všech přítomných členů sdružení. 

3. Valná hromada: 

 schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov, 

 schvaluje zásady hospodaření a případně další interní předpisy, jakož i jejich 
změny, 

 rozhoduje o výši členských příspěvků a o jejich splatnosti 

 projednává cíle, resp. plán činnosti na příští období, 

 projednává a schvaluje rozpočet na příští období,  

 schvaluje účetní závěrku, 

 rozhoduje o zániku sdružení, 

 jmenuje členy výboru rodičů  
 

Čl. VIII. 

Výbor sdružení 

1. Výbor sdružení má nejméně 3 členy a nejvíce 7 členů. 
2. Členové výboru jsou voleni Valnou hromadou.  
3. Výbor se schází dle potřeby. 
4. Předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu 
5. Předkládá Valné hromadě ke schválení účetní uzávěrku  
6. Předkládá Valné hromadě ke schválení návrh na výši ročního členského příspěvku,    
    případně i návrh změn splatnosti členského příspěvku na další školní rok. 
7. Předkládá Valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov 
8. Předkládá Valné hromadě ke schválení plán činnosti sdružení na další období 
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Čl. IX. 

Předseda sdružení 

1. Předsedu sdružení volí výbor SRPŠ na dobu dvou let prostým hlasováním na návrh  
    kteréhokoliv člena výboru. Pro volbu je nutná přítomnost nejméně 50% členů výboru.    
    Předseda je zvolen, pokud pro něj hlasovala nejméně ⅓ přítomných členů.  
2. Předseda výboru SRPŠ je statutárním orgánem sdružení, který jej zastupuje  
    navenek.  
3. Předseda může ústně nebo písemně pověřit člena předsednictva za svého zástupce.   
    Zástupce nabývá stejných pravomocí jako předseda a stává se statutárním  
    zástupcem  sdružení. Předseda má právo svou plnou moc kdykoli odvolat.  
4. Předseda sdružení informuje o závěrech valné hromady členy sdružení  
    prostřednictvím internetových stránek školy. 

 

Čl. X. 

Hospodaření 

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a doplňkové příjmy z  
    neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. 
2. Majetek sdružení slouží k zajištění naplňování cílů sdružení, zejména pro materiální  
    a finanční pomoc ZŠ a MŠ Kamenický Šenov. 
3. Za hospodaření sdružení odpovídá Výbor sdružení. Sdružení hospodaří podle  
    ročního rozpočtu, sestaveného Výborem sdružení a schváleného Valnou hromadou. 
4. Hospodaření společnosti se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami  
    hospodaření. 
5. Evidenci hospodaření vede pokladník sdružení v pokladní knize a na výzvu  
    předkládá ke kontrole výboru sdružení. Roční zúčtování příjmů a výdajů provedou  
    členové výboru, s tímto seznámí členy sdružení. V případě vypořádání s finančním  
    úřadem, toto zajistí. 
 

Čl. XI.  

Zánik sdružení 

Sdružení zaniká: 
1. Dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady. 
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, připadne veškerý majetek sdružení ZŠ  
    a MŠ Kamenický Šenov. 
 

V Kamenickém Šenově dne : 17.04.2012    

     

                           Romana Kučerová 

    předseda Sdružení rodičů a přátel školy Kamenický Šenov 


