
 

Stanovy spolku 
 

Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Litoměřice, Na Valech 53,  z. s. 
 
 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

 
1)    Název spolku je: Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, z.s.                             

(dále jen „  SRPŠ ZŠ Litoměřice, Na Valech, z. s. “) 

2)     Sídlo spolku: Litoměřice 41201 
3)   IČO: 01440845 

 
 

Čl. 2 

Činnost a cíle spolku 

 

1) SRPŠ ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, z.s.  je dobrovolným seskupením rodičů, 
zákonných zástupců žáků školy a ostatních občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a 
mládeže a práci školy. Jde o nepolitickou zájmovou organizaci zastupující zájmy žáků 
školy. Spolek dále spolupracuje s orgány samosprávy, státní správy i jinými 

společenskými organizacemi, spolky a sdruženími.  

 

     2)  Činnost spolku je zaměřena na spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními 

školami, spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších 
institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při 
plnění jejího poslání. 

  
Při této své činnosti spolek 

 seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se 
na jejich vyřizování, 

 seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení, 
 přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí, 
 předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci školy, 

 podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům 
státní správy. 

 pořádá osvětové, kulturní a společenské akce 

 může  poskytovat žákům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám peněžní i 
nepeněžní pomoc k plnění výše uvedených cílů. 

 

 
 

 



             

Čl. 3 
Členství 

 
Vznik a zánik členství 

 

1) Členy spolku mohou být osoby starší 18 let. Členství ve spolku vzniká zákonným 
zástupcům dětí, které plní povinnou školní docházku v ZŠ Litoměřice, Na Valech.  

2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku a jejich dodržování, podpora jeho 
cílů a zaplacení členského příspěvku, tzv. rodičovského příspěvku.   Výši tohoto 
příspěvku  

3) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena 
předsedovi spolku na adresu sídla spolku, zákonnému zástupci žáka ukončením povinné 

školní docházky dítěte v ZŠ Litoměřice, Na Valech, úmrtím člena či zánikem spolku. 
4) Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže porušuje členské 

povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami či cíli 

spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. 
 

 
 
 

Čl. 4 
Práva a povinnosti členů  

 
1)      Právem člena je: 
a)      podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí pořádaných spolkem 

b)      obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 
c)      být volen do orgánů spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům, 

d)     kdykoli ze spolku vystoupit. 
e)  být informován o činnosti, hospodaření a výsledcích hospodaření spolku 

 

2)      Povinností člena je: 
a)      dodržovat stanovy spolku, 

b)      svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen, 
c)      respektovat rozhodnutí orgánů spolku 

 

 
Čl. 5 

Orgány spolku 
 

Organizační strukturu spolku tvoří : 

a) rada rodičů 
b) výbor 

c) předseda (statutární orgán) 
d) revizor 

a) Rada rodičů 

 Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku 

 Radu rodičů tvoří volení zástupci všech tříd ZŠ Litoměřice, Na Valech 53,  tzv. třídní 

důvěrníci 



 Radu rodičů svolává výbor dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor svolává 

radu rodičů vždy, když o to požádá nejméně polovina členů SRPŠ, a to 
                  doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena výboru 

 Rada rodičů zejména: 
1) rozhoduje o změně stanov spolku 

2) schvaluje plán spolku pro příslušené období 
3) volí členy výboru a revizora 

4) rozhoduje o zrušení členství ve spolku 
5) rozhoduje o zrušení spolku 
6)  projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,  

7)  schvaluje roční plán výdajů, 
8) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok, 

9) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku, 
 

 Rada rodičů je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. 
 

b) výbor 

 Výbor je výkonným orgánem spolku. Za svoji činnost odpovídá radě rodičů 

 Výbor tvoří čtyři členové – předseda, místopředseda, revizor, pokladník 

 Výbor řídí činnost spolku v době mezi zasedáními rady rodičů. V čele výboru je 

předseda, který svolává nejméně dvakrát ročně jednání výboru. 

 Výbor zejména: 

1) volí ze svých členů předsedu výboru, 
2) koordinuje činnost spolku, 
3) svolává radu rodičů 

4) zpracovává podklady pro rozhodnutí rady rodičů 
5) v rámci rozpočtu rozhoduje o vynaložení finančních prostředků spolku, tak aby 

byl naplňován jeho účel a cíle 

 Výbor se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje 

prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 

c)       Předseda     je statutárním orgánem spolku: 

a) zastupuje SRDPŠ navenek a jedná jeho jménem.  
b) rozhodnout o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč 

z účtu či pokladny spolku může jen po schválením výborem spolku. 
c) předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce 
d) funkční období jsou 3 roky 

e) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek, 
f) pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku 

g) předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím 
předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období 

h) předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,  

jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolk 
 

 
d) revizor 

 Revizor je volen z řad členů spolku a je kontrolním orgánem spolku. Za svoji činnost 

odpovídá radě rodičů. 



 Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku. Upozorňuje výbor na nedostatky 

hospodaření spolku a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 
jednou ročně. 

 Revizor vypracovává zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti pro 
zasedání rady rodičů. 

 
Čl. 6 

Zánik spolku 
 

1)      Spolek zaniká: 

a)      rozhodnutím valné hromady 
b)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí rady rodičů, 

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 
2)      Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku rada rodičů spolku 
 

 
Čl. 7 

Hospodaření spolku 

 

(1) Spolek hospodaří výhradně s movitým majetkem. 

(2) Spolek vytváří a spravuje fondy, které používá výlučně pro naplnění svých cílů uvedených 
v čl. 2. těchto stanov.  

(3) Spolek hradí náklady a výdaje své činnosti zejména z členských příspěvků členů, darů 
členů a sympatizantů 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 
1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 
2)      Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty většinou členů rady rodičů 

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

4)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 
5)      Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením radou rodičů spolku. 

 

 
V Litoměřicích 15. 9. 2015          

 
 
                  

Členové výboru : 
 
Mgr. Lenka Čermáková                podpis : 

Monika Šedivá                               podpis: 

Světla Šandová                              podpis: 

Alena Seidlová                              podpis: 


