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Článek 1 
Název, forma a sídlo 

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole ve Vlčnově, (dále jen spolek), je 
právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
v platném znění. Sídlo spolku je č. p. 1202, 687 61  Vlčnov. 
 

Článek 2 
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují rodiče a 
přátelé školy pro užší spolupráci se školou. 
 

Článek 3 
Základní účely spolku: 

1. Spolupráce se ZŠ a MŠ Vlčnov při organizaci vzdělávacích, kulturních, sportovních a 
společenských akcí pro děti i rodiče a přátele školy a jejich finanční podpora. 
 

2. Finanční podpora při nákupu nového vybavení učeben a dalších prostor ZŠ a MŠ, sloužící 
pro výuku i volnočasové aktivity dětí. 
 

3. Seznamovat vedení školy s názory, náměty, připomínkami členů sdružení, rodičů i ostatních 
občanů a podílet se na jejich realizaci. 
 

4. Dávat podněty a vznášet připomínky k provozu školy, školnímu stravování a podobně. 
 
 

Článek 4 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 
 

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení 
žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 
 

3. Člen spolku má právo: 
- Účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu a další orgány spolku a být volen do 

těchto orgánů. 
- Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, předkládat návrhy, připomínky a 

náměty k činnosti spolku.  
 

4. Člen spolku je povinen zejména: 
- dodržovat stanovy  
- sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce  
- respektovat rozhodnutí orgánů spolku 



Článek 5 
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a nezaplacením členských příspěvků. 
 

Článek 6 
Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně aby: 
- schválila případné změny stanov 
- zvolila na jednoleté funkční období nejméně pětičlennou radu spolku, případně tuto 

radu spolku odvolala 
- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období 
- určila koncepci činnosti spolku na další období 
- stanovila výši členských příspěvků 
- schválila rozpočet spolku na příští období 
- zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku 
- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. 
 

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 
 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
 

5. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda spolku, kteří jednají jménem 
spolku. Statutární orgán má tedy dva členy. Statutární orgán je vždy volen radou spolku. 
 

6. Rada spolku má nejméně 5 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a 
pokladníka. Rada řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. Člen rady je proto 
povinen účastnit se jednání rady v průběhu roku a dále navrhovat, schvalovat, 
připomínkovat či rozporovat aktuální návrhy a náměty ke spolupráci se ZŠ a MŠ Vlčnov. 
 
 

Článek 7 
Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, ve výši schválené členskou 
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými dotacemi. 
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 
podloženém účetními doklady. 
 

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
 



3. V případě zániku spolku je jeho majetek, po provedené likvidaci, předán jiné právnické 
osobě s příbuzným předmětem činnosti, škole nebo obci. 

 

 

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 

2. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 8. 11. 2022, jejíž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 8. 11. 2022. 

 

 
 

Za statutární orgán spolku : 
 
Světlana Kolková 
předseda spolku 


