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Úvodní ustanovení 
 
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Vrané nad Vltavou z. s. vzniká jako dobrovolná nezisková 
organizace. 
 
 
Čl. 1 Název a sídlo sdružení 
 
Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Vrané nad Vltavou z. s. – dále jen Sdružení 
 
Sídlo Spolku: (je totožné se sídlem základní školy): U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou 
 
 
Čl. 2 Statut sdružení 
 
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je 
právnickou osobou. 
 
 
Čl. 3 Poslání a činnost 
 
Hlavním cílem Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Vrané nad Vltavou z. s. je rozvoj vzdělávací a 
zájmové činnosti žáků a spolupráce s vedením a zaměstnanci ZŠ Vrané nad Vltavou a jejím 
zřizovatelem. Sdružení dále bude pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními 
a finančními prostředky potřebám základní školy.  

 
Sdružení bude vedení základní školy seznamovat s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a 
podílet se na jejich vyřizování. 
 
 
Čl. 4 Členství a členové 
 
Vznik členství - členem Sdružení se stává každý z rodičů nebo zákonných zástupců žáků 
navštěvujících ZŠ Vrané nad Vltavou. 
 
 
Zánik členství 
 
- ukončením docházky žáka do ZŠ 
 
- na základě písemného oznámení člena zvolenému výboru Sdružení 
 
- zánikem sdružení 
 
 
Práva a povinnosti členů 
 
- dodržovat stanovy Sdružení a jiné předpisy Sdružením přijaté 
 
- napomáhat svou činností k plnění cílů sdružení 
 
- dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Sdružení 
 



- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí 
 
- být informováni o činnosti Sdružení, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných   
  prostředků 
 
- podávat návrhy a podněty k činnosti Sdružení 
 
- volit členy výboru Sdružení v souladu se stanovami 
 
- být volen do funkcí v souladu se stanovami 
 
- podílet se na rozhodování na členské schůzi 
 
 
 
Čl. 5 Orgány sdružení 
 
Členská schůze 
 
- členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení 
 
- členskou schůzi svolává výbor Sdružení prostřednictvím předsedy podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně a to formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budově školy. Členská schůze 
musí být svolána s předstihem. 
 
- výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Sdružení.   
- právo účastnit se členské schůze mají všichni členové Sdružení. 
 
- členská schůze má právo volit a odvolávat členy výboru Sdružení. 
 
- členská schůze je usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. 
 
- členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů 
přítomných členů Sdružení. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat. 
 
- členská schůze projednává a schvaluje: 
 
a. návrhy změn platných stanov 
 
b. zprávu o činnosti Sdružení za uplynulý rok 
 
c. roční účetní uzávěrku 
 
d. výroční zprávu Sdružení 
 
e. rozpočet na následující rok 
 
f. rozhoduje o zrušení Sdružení 
 
- každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné 
 
- rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 
přítomných členů Sdružení a je přítomna nejméně 1/2 členů Sdružení 
 
- o členské schůzi pořizuje výbor Sdružení zápis, který se uchovává v archivu Sdružení po celou 
dobu jeho existence a každý člen Sdružení je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet. 
 
Výbor Sdružení 
 
- ve výboru Sdružení pracují zástupci rodičů (zákonných zástupců) z jednotlivých tříd, kteří o tuto 
činnost projeví zájem. 
 
 
 



Předseda 
 
- předseda jedná jménem Sdružení samostatně, je statutárním zástupcem Sdružení. 
 
Jedná s ředitelkou školy, zaměstnanci a případně se zřizovatelem. Předsedu volí výbor Sdružení. 
 
- předseda svolává a řídí Sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami Sdružení a 
rozhodnutími výboru a členské schůze. Je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod 
Sdružení. 
 
 
Místopředseda 
 
- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva a povinnosti jako předseda 
Sdružení. Volí ho výbor Sdružení. 
 
 
Pokladník 
 
- vede evidenci peněžních a hmotných prostředků Sdružení (příjmy a výdaje). Ke konci školního 
roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům Sdružení. 
 
Má právo disponovat s účtem Sdružení. Pokladníka volí výbor Sdružení. 
 
 
Čl. 6 Zásady hospodaření a členské příspěvky 
 
Sdružení je neziskovou organizací. Hospodaří s movitým majetkem. Zdroji majetku jsou členské 
příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění Sdružení. 
 
Finanční prostředky jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc ZŠ. 
 
Členský příspěvek se platí pouze jednou ročně za každého žáka navštěvujícího ZŠ. 
 
Za hospodaření Sdružení odpovídá výbor Sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi 
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a výroční zprávy. Hospodaření se uskutečňuje podle 
ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Jednotliví členové Sdružení neodpovídají za závazky 
Sdružení. 
 
Z členských příspěvků jsou především hrazeny: 
 

• příspěvek na vstupné a dopravu do divadla, na koncert, exkurze, třídní Cesty za poznáním 
• příspěvek na testování žáků 
• vybavení knihovny, zahrady apod. 
• výukové programy EVVO 
• příspěvky na výjezdy sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Vrané nad Vltavou 
• odměny pro žáky, ceny do soutěží apod. 
• květiny pro prvňáčky (první školní den) a deváťáky (poslední zvonění) 
• spotřební pomůcky a materiál do VV + PČ, sportovní potřeby 
• kopírování výukových materiálů 
• a dále pomůcky na vánoční a velikonoční dílny pro rodiče a další. 
• příspěvek na konverzaci s rodilým mluvčím   
• příspěvek na párového učitele, asistenta pedagoga 

 

Čl. 7 Zánik sdružení 
 
Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem. Dále pak rozhodnutím Ministerstva Vnitra. 
Členská schůze rozhodne o dobrovolném rozpuštění za předpokladu, že byla řádně svolána s 
uvedením toho, že má být jednáno o návrhu na ukončení činnosti a pokud pro ukončení činnosti 
hlasuje nejméně 3/5 přítomných členů a je přítomna nejméně 1/2 členů sdružení. Zaniká-li 
Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. 
 



 
Čl. 8 Závěrečná ustanovení 
 
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra. Změny a doplňky 
stanov provádí pouze členská schůze písemným zápisem. Sdružení má právo v souladu s cíli své 
činnosti obracet se na statní orgány s peticemi. 
 
 
Ve Vraném nad Vltavou dne 01.10.2018  
 
Přípravný výbor:  
 
Barbora Hoznourková 
Lucie Rabiňáková 
Zdeňka Mašková 


