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STANOVY 
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Otická 18, z.s. 

Čl. I 
Základní ustanovení 

1 Název: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Otická 18, z.s. (dále jen "spolek") 

2 Sídlo: Otická 722j18, Předměstí, 746 01 Opava 

3 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou 
odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

4 Spolek je dobrovolnou organizací rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, 
zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založenou jako dobrovolný 
spolek občanů. 

s Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů a jejich 
zákonných zástupců. Hají a prosazuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj 
jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

6 Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní 
správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě 
partnerství a vzájemného respektování. 

Čl. II 
Účel spolku 

1 Účelem spolku je finanční podpora rozvoje Základní školy Opava, Otická 18 -
příspěvková organizace. 

Čl. III 
Členství 

1 Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové. 

2 Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora účelu spolku a souhlas 
členské schůze spolku. 

3 O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě jeho písemné 
přihlášky. 

4 Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku. 

S Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením 
oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení 
o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, nebo zánikem spolku bez právního 
nástupce. 
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6 Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zeJmena pokud 
porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu 
se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno 
spolku. 

7 Člen má právo: 

a) aktivně se podílet na každé činnosti spolku; 

b) od 18 let volit a být volen do orgánů spolku; 

c) navrhovat změny stanov; 

d) vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání 
svých návrhů. 

8 Člen má povinnost: 

a) dodržovat ustanovení stanov spolku; 

b) včas platit členské příspěvky, pokud o nich příslušný orgán rozhodl; 

c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku. 

9 Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále 
úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. 

1 Orgány spolku jsou: 

Čl. IV 
Orgány spolku 

a) členská schůze, jako orgán nejvyšší; 

b) výbor, jako orgán výkonný; 

c) předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán. 

Čl. v 
Členská schůze 

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech členů spolku. 
~ členskou schůzi svolávapřěašeaa:~------~----

2 Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku prostřednictvím elek
tronické korespondence (e-mailem), a to nejméně 2 týdny před jejím konáním. 
Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby: 

{;))chválila případné změny stanov; 

~~o lila na pětileté funkční období pětičlenný výbor spolku, případně tyto členy 
odvolala; 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 
období; 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období; 



e) stanovila výši členských příspěvků; 

D schválila rozpočet spolku na příští období; 

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku; 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; 

i) koordinovala činnost spolku a jeho účel; 

j) vydala/ schválila vnitřní předpisy; 

k) projednala podněty, návrhy a stížnosti členů spolku; 

l) schválila zprávu o hospodaření za kalendářní rok; 

m) rozhodla o naložení s majetkem spolku při jeho zániku; 

n) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

3 Zasedání členské schůze svolává předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, 
pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Není-li členská schůze schopna 
se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi nejdříve za 2 týdny 
a nejpozději do 6 týdnů ode dne původního konání, tato opakovaná (náhradní) členská 
schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Jednání členské schůze 
jsou neveřejná. Z každého zasedání je vyhotovován zápis. 

4 Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů spolku. 
O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje 3/5 většina členů spolku. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Čl. VI 
Výbor 

1 Výbor je výkonným orgánem spolku._Yýbor_~~..S-~J~nů,J<teří jsou voleni/ odvoláváni 
členskou schůzí na pětileté funkč!lí.9bdQbL. , 
'----····· -----··--····- ....... - .. w·•·--

2 Výbor řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. 

3 Výbor ze svého středu volí členy předsednictva (předsedu a místopředsedu) 
a hospodáře, případně je může odvolat. 

Výbor se schází dle potřeby. 

4 Výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 
výboru a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj 
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů výboru. 

5 V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru je předseda spolku povinen 
do 6o dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění chybějícího člena výboru. 
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Čl. VII 
Předsednictvo 

1 Předsednic~~~-~gJ~!<!l~nÍII!_~!~tut~?.Í.J? orgáne!!l ~l?CJlk!!; 
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2 Předsednictvo má dva členy, a to předsed1L Jl_ místopředsedu. Předseda 
-a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně:·· · -- ·· 

3 Předseda a místopředseda jsou voleni na pětileté funkční období výborem spolku. 
--·--·~·------ -,., .. _, __ •,~co,"-~'<'-"~·'-' •••••-~,--.-.------ "~'0-""-~-·,,,_,,~~~''""'"""""~•~>C'<~ .. ~'<''>"',,~,T.,t 

4 Předseda zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace 
písemnosti. Funkce předsedy se ujímá dnem zvolení členskou schůzí. Předseda 
pověřuje jiné osoby k zastupování jménem spolku formou písemné plné moci, dále 
navrhuje vnitřní předpisy, vede seznam členů, spravuje majetek spolku, svolává a řídí 
členskou schůzi, překládá členské schůzi zprávu o hospodaření. 

s Výkon předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, 
zánikem spolku bez právního nástupce, vypršením funkčního období. 

6 Předseda umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho 
rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku. 

7 Místopředseda zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci 
vykonávat. 

1 Spolek zaniká: 

Čl. VIII 
Zánik spolku 

a) rozhodnutím členské schůze, 

b) sloučením/fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze, 

c) pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů státní správy. 

Čl. IX 
Hospodaření spolku 

1 Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění spolku. Výdaje 
jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole při organizování akci pro 
její žáky (např. exkurze, návštěvy koncertů, divadelních a operních představení, 
poznávacích zájezdů, podpora žáků při účasti na interpretačních soutěžích apod.). 

2 Výši členských příspěvků schvaluje výbor. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí 
se členské příspěvky pouze jednou. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně 
podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období 
výborem. 

3 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
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Čl. X 

Závěrečné ustanovení 

1 Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 
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2 Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské 
schůze. 

3 Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi 
a žádostmi. 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavující schůzí dne 20. 1. 2018. 

V Opavě, dne 20. 1. 2018 

/) b?;: ~,'w 
·······.~························ 
Kamila Srubková 

Funkce: předseda Funkce: místopředseda 

I l " () 
...... k0..~:~!.~~ .................. ··········~·~················ 
Ladislava Kreciochová Václav Skuplík 

Funkce: hospodář Funkce: člen výboru 

Jindřich Dohnal 

Funkce: člen výboru 


