
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při  Základní škole  
v Pardubicích- Svítkově 

 
Stanovy spolku 

 
Čl. I 

Název a sídlo 
 
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při základní škole Pardubice – Svítkov, IČ 70156204 (dále 
jen „spolek") má své sídlo v Pardubicích, na adrese Školní ulice č.p. 748, Pardubice - Svítkov, 
PSČ 530 06. 
 

Čl. II 
Účel spolku 

 
Spolek je dobrovolným spolkem rodičů a jiných zákonných zástupců žáků a žákyň základní 
školy v Pardubicích - Svítkově, Školní ulice č.p. 748, Pardubice - Svítkov, PSČ 530 06, stejně 
tak i jejich přátel a příznivců. Účelem spolku je zastupování společných zájmů žáků a žákyň 
základní školy v Pardubicích – Svítkově, jejich rodičů a jiných zákonných zástupců, které 
povedou ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání dětí. 
 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. II., coby společného zájmu jeho 
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 
 
 a ) zastupováním společných zájmů žáků a žákyň ve Svítkově, jejich rodičů a jiných 

zákonných zástupců před zřizovatelem školy, státními i soukromými institucemi a 
osobami, 

 b ) spoluprací s pedagogickým vedením školy ve Svítkově při rozvahách a řešení 
problémů souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků a žákyň školy, 

 c ) shromažďováním názorů rodičů, jejich tříbením a zprostředkováním jejich 
předkládání pedagogickému vedení ZŠ ve Svítkově, 

 d ) vyvíjením dalších činností směřujících ke zlepšení života, výchovy a vzdělávání dětí, 
 e ) přispíváním škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí a ke 
zkvalitnění mimoškolní výchovy dětí, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem.  

 
Čl. IV 

Členství ve spolku 
 
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát osoby starší 18 let, stejně tak 
i právnická osoba. Podmínkou členství ve Spolku je souhlas člena s platnými stanovami, 
zaplacení příspěvku na příslušný školní rok.  
 
Rodiče a jiní zákonní zástupci dětí zapsaných ke školní docházce v Základní škole 
v Pardubicích - Svítkově, Školní ulice č.p. 748, Pardubice - Svítkov, PSČ 530 06, se 
automaticky stávají členy Spolku po zaplacení příspěvku na příslušný školní rok.  
 



Ostatní zájemci včetně právnických osob žádají o členství vždy písemně a o jejich přijetí 
rozhodne statutární orgán spolku. Členství ve spolku je vázáno na podmínku zaplacení 
členského příspěvku. 
 
Seznam členů spolku vyplývá ze seznamu osob, které řádně uhradili příspěvky pro daný 
školní rok. Seznam je neveřejný. 
  
 
Člen spolku má právo:  
 a ) účastnit. se jednání členské schůze a podílet se na rozhodovaní hlasováním, 
 b ) podávat návrhy pro jednání členské schůze nebo návrhy na jeho svolání, 
 c ) volit a být zvolen do výboru spolku, 
 d ) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
 e ) podílet se na praktické činnosti spolku, 
 f ) pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení, 
 g ) ucházet se o pomoc spolku při ochraně oprávněných zájmů svého dítěte. 
 
3. Člen spolku má povinnost: 
 a ) dodržovat stanovy,  
 b ) plnit usnesení orgánů spolku, 
 c ) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, která 

by byly v rozporu se zájmy spolku, 
 d ) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce, 
 e ) platit členské příspěvky. 
 
4. Členství ve spolku zaniká: 
 a ) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 
 b ) úmrtím člena, 
 c ) ukončením školní docházky dítěte v Základní škole v Pardubicích – Svítkově, Školní 

ulice č.p. 748, Pardubice - Svítkov, PSČ 530 06 
 d ) zánikem spolku, 
 e ) rozhodnutím schůze členské rady v případě neplacení členských příspěvků, 
 f ) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 

ČI. V 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 
členská schůze , 
výbor spolku. 
 

Čl. VI 
Členská schůze 

 
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech 
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
 
 a ) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 



 b ) volí členy výboru a odvolává je, 
 c ) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok 
 d ) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 
 e ) rozhoduje o výši členských příspěvků, 
 f ) rozhoduje o vyloučení členů v případě neplacení členských příspěvků, 
 g ) rozhoduje o zániku spolku. 
 
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
spolku. 
 
3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně. Výbor spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to 
požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské 
schůze zveřejňuje výbor spolku členům spolku zveřejněním na webových stránkách školy a 
na nástěnce ve vstupu do školy, a to nejpozději deset dní před jeho konáním.   
 
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru 
spolku. 
 
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto 
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou 
rovny. Neúčastní-li se člen spolku členské schůze a neprojeví-li jinou vůli, má se za to, že se 
členské schůze účastní a vykonává hlasovací právo prostřednictvím pověřeného zástupce 
třídy. 
 
6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 
člen výboru zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské 
rady. 
 

Čl. VII 
Výbor spolku 

 
1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. 
Předseda výboru je oprávněn vystupovat jménem spolku samostatně. Předseda výboru za 
spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. 
 
2. Výbor je tříčlenný, pokud členská schůze spolku nestanoví jinak. 
 
3. Výbor spolku je volen členskou schůzí. Výbor spolku se funkce ujímá den následujícího Po 
dni volby. 
 
4. Výbor spolku je povinen: 
 
 a ) vykonávat usnesení členské schůze, 
 b ) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čí. 6 odst. 2. těchto stanov, 
 c ) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku (seznam členů vyplývá ze 

seznamu plátců členských příspěvků), 
 d ) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 



 e ) předkládat členské schůzi: 
• zprávu o výsledcích své činnosti, 
• návrhy na činnost spolku na období do další schůze členské rady, 
• způsoby a prostředky k zajišťování navržené činnosti, 
• zprávu o hospodaření za období od předchozí schůze členské rady, návrhy na změnu 

stanov nebo jejich doplnění,  
• návrhy na zrušení spolku. 

 
6. Schůzi výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůze výboru 
rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů výboru, není-li v těchto stanovách uvedeno 
jinak. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas; při rovnosti hlasů rozhoduje mínění, 
ke kterému se přiklonil předseda spolku. 
 
7. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. 
 

Čl. VIII 
Zásady hospodaření 

 
1. Spolek rodičů hospodaří s movitým i nemovitým majetkem 
2. Zdroji majetku jsou: 
    a) členské příspěvky 
    b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 
    c) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů 
    d) prostředky získané činností spolku 
3. Hospodaření se uskutečňuje na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí 
4. Výnos je využíván na rozvoj aktivit nebo správu spolku, nemůže být rozdělován členům 
spolku ani jiným osobám. 

 
 

Čl. VIX 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

 
V případě zániku spolku je s jeho likvidačním zůstatkem naloženo podle usnesení členské 
schůze. O zrušení spolku likvidací rozhoduje členská schůze.  
 

Čl. X 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
Stanovy spolku byly schváleny členy rady na členské schůzi dne  7. 1. 2016.  
Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku. Záležitosti, které nejsou upraveny 
stanovami spolku se řídí platnými právními předpisy. 
 
 
 
V Pardubicích dne 7. 1. 2016 
 
 


