Stanovy Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Malšova Lhota

Stanovy Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Malšova Lhota, z. s.

I.
Název
Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Malšova Lhota, z. s. (dále jen „spolek“).
II.
Sídlo
Sídlo spolku: Hradec Králové
III.
Stanovy
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
IV.
Účel spolku
Účelem spolku je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy a Mateřské
školy, Hradec Králové – Malšova Lhota (dále jen „škola“) a podpora spolupráce rodičů a
školy.
V.
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. IV., coby společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a. sdružování rodičů žáků, přátel a podporovatelů školy;
b. rozvoje spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli
školy;
c. činnosti směřující ke zlepšení vybavenosti školy a modernizaci výuky;
d. podpory mimoškolních a dalších aktivit žáků školy.
2. Hlavní činnost bude financována především z členských příspěvků, grantů a
sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov.
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VI.
Vedlejší činnost spolku
1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek
vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu
hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto
činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov,
dalších svých činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
VII.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická osoba, která
dovršila 18 let, je plně svéprávná, souhlasí s cíli spolku a chce se aktivně podílet na
jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy spolku. Členství ve spolku vzniká
a. u rodičů/zákonných zástupců dítěte navštěvujícího školu bezprostředně po
odevzdání písemné přihlášky a uhrazení členského příspěvku;
b. u ostatních osob na základě schválení písemné přihlášky Výborem, který o
přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
2. Člen spolku má právo:
a/ účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním,
b/ volit členy Výboru spolku,
c/ předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
d/ podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a/ dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b/ aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c/ aktivně a pravidelně se účastnit jednání spolku,
d/ platit roční členský příspěvek ve výši určené rozhodnutím Výboru; členský
příspěvek za školní rok je splatný do 15. listopadu příslušného školního roku.
4. Členství ve spolku zaniká:
a/ neuhrazením členského příspěvku na příslušný školní rok ve stanoveném
termínu;
b/ doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
c/ úmrtím člena,
d/ zánikem spolku,
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e/ vyloučením člena Členskou schůzí, z důvodu, že závažně porušil povinnost
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě
spolu,
f/ případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Zápisy v seznamu členů provádí pověřený člen Výboru. Do seznamu se zapisuje
jméno, příjmení, datum narození, bydliště člena a dále kontaktní údaje (zejména
telefonní číslo a emailová adresa), které člen poskytne. Seznam je přístupný členům
spolku.
VIII.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
a/ Členská schůze,
b/ Výbor a
c/ Předseda.
IX.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Členská schůze. Členská
schůze:
a/ schvaluje Stanovy spolku a změny těchto Stanov,
b/ volí členy Výboru a odvolává je.
2. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zjistí-li
se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá novou
členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za 15 min a je usnášení schopná, účastní-li se jí
nejméně jedna čtvrtina členů spolku.
3. Zasedání Členské schůze je svoláváno Výborem nejméně jedenkrát ročně. Požádá-li o
svolání zasedání Členské schůze nejméně čtvrtina členů spolku, je Výbor povinen
zasedání Členské schůze svolat do 40 dnů od obdržení žádosti.
4. O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje Členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání Členské schůze.
X.
Rozhodování mimo členskou schůzi
1. V naléhavém případě je možné uskutečnit rozhodování i mimo členskou schůzi
(rozhodování per rollam). Návrh rozhodnutí zašle předseda všem členům na jejich
adresu uvedenou v seznamu členů. Jestliže je v seznamu členů uvedena i e-mailová
adresa člena, je možné poslat návrh rozhodnutí elektronicky na tuto adresu.
2. Návrh rozhodnutí musí také obsahovat
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a/ lhůtu pro doručení vyjádření člena, která nesmí být kratší jak 5 dnů od doručení
návrhu rozhodnutí a
b/ podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
3. Nedoručí-li člen předsedovi ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí souhlas s
návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí.
4. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.
XI.
Výbor
1. Řídícím orgánem spolku je Výbor složený ze zástupců z řad členů spolku a to
zpravidla po jednom za každou třídu. Výbor má nejméně 3 členy.
2. Členové Výboru jsou voleni na dobu 3 let.
3. Výboru přísluší zejména:
a. volit ze svého středu předsedu a odvolávat jej,
b. určovat plán aktivit spolku na příští období,
c. schvalovat přihlášky nových členů,
d. rozhodovat o výši ročního členského příspěvku,
e. rozhodovat o pokynech předsedovi.
4. Zasedání Výboru svolává předseda dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
5. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
6. Výbor je usnášeníschopný, pokud se sejde alespoň polovina členů Výboru.
7. Odstoupení z Výboru lze provést písemně nebo emailem předsedovi, tato informace
musí být zanesena do příštího zápisu zasedání Výboru.
8. V naléhavých případech může Výbor hlasovat per rollam, pro hlasování se použijí
přiměřeně ustanovení čl. X.
XI.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, je oprávněn za něj jednat ve všech věcech.
Předseda může v jednotlivých případech zmocnit k jednání za spolek jinou osobu,
zejména člena spolku nebo zaměstnance školy.
9. Předsedu volí Výbor ze svého středu na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následující po dni volby.
10. Předseda vede a řídí činnost spolku v souladu se Stanovami a usneseními Členské
schůze a Výboru. Předseda může ze své funkce odstoupit prohlášením, které předá
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zpravidla na zasedání Výboru. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení
prohlášení.
11. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá o dodržování právních předpisů a
řádnou péči o majetek a zejména o řádné naplňování poslání spolku.
12. Předseda dohlíží na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj spolku.
13. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí
a loajalitou.
XII.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek především z členských příspěvků, grantů a
sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto Stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky
musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících
poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a
rozvoj vedlejší činnosti spolku.
XIII.
Zrušení Spolku
1. Spolek může být zrušen na základě rozhodnutí Členské schůze o zrušení s likvidací
nebo o fúzi. Spolek může být zrušen i z jiných důvodů stanovených zákonem.
2. Při zrušení spolku s likvidací Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný
likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a
zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
3. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor spolku ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Hradec
Králové. V případě, že jej uvedená osoba nepřijme, nabídne ho likvidátor městu
Hradec Králové.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy v tomto znění byly schváleny ustavující schůzí konanou dne 27. 6. 2017.
2. Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti dnem 27. 6. 2017.

…………………………………………….…
Předseda spolku
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