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Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 

2. Sídlo spolku:  ZŠ Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  

3. Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.   

4. Klub je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 
naplňování společného zájmu, kterým je hájit zájmy žáků ZŠ Záhuní a zajišťovat pomoc škole 
v její činnosti.  

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.   

 

Článek II. 

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů, tak jak jsou 
stanoveny v čl. I a to je prováděno zvláště prostřednictvím:   

a) spolupráce při pedagogické a výchovné činnosti školy, 
b) spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních 

otázek školy, 
c) spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy, 
d) spolupráce při zabezpečování a zlepšování hygienických podmínek žáků, 
e) spolupráce při zabezpečování a zlepšování zájmové, odborné a mimoškolní činnosti žáků, 
f) spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči, 
g) spolupráce při sponzorování školy, 
h) spolupráce při zabezpečování společenských akcí pořádaných školou. 

2. K zajištění své činnosti jedná Klub se školou, výchovnými a vzdělávacími zařízeními, orgány 
státní správy a samosprávy a dalšími společenskými a veřejnými institucemi, a to na základě 
partnerství a vzájemného respektování.  

3. K podpoře hlavní činnosti a hospodárného využití svého majetku může spolek vyvíjet též 
vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování 
hlavní činnosti a správy spolku. 

 

Článek III.  

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Klubu se mohou stát každá fyzická osoba starší 18 
let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku a souhlasí se stanovami a cílem 
spolku. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné 
číslo (v případě právnické osoby název společnosti, sídlo, IČO, jméno oprávněného 
zástupce), telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční 
podpis žadatele / oprávněného zástupce. 
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2. Pokud se členem Klubu stává rodič, jehož dítě navštěvuje v rámci povinné školní 
docházky ZŠ Záhuní 408 ve Frenštátě pod Radhoštěm, nemusí být jeho členství v Klubu 
potvrzeno závaznou přihláškou. Jako závazná přihláška slouží Potvrzení o zaplacení 
členského příspěvku (kopie dokladů jsou uloženy u hospodáře Klubu).  

3. O členství rozhoduje výbor spolku a pro přijetí člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 
členů výboru.  

4. Podmínkou trvání členství je zaplacení členského poplatku za stanovené období.  

5. Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku, 
b) volit do orgánů spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku a práce základní školy, podávat 

připomínky k činnosti spolku a základní školy. 

6. Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy spolku, 
b) plnit přijatá usnesení spolku, 
c) hradit členské příspěvky, 
d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.  

7. Členství ve spolku zaniká: 

a) úmrtím člena, 
b) u právnické osoby jejím zrušením, 
c) dobrovolné vystoupení člena - písemným oznámením o ukončení účasti ve spolku 

adresovaným výboru Klubu, 
d) vyloučením člena -  výbor spolku má právo vyloučit člena pokud svým jednáním porušuje 

povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě 
spolku, nebo vyvíjí činnost směřující proti účelu spolku, 

e) v případě, že dítě člena Klubu přestane být žákem ZŠ Záhuní, pokud člen Klubu 
neoznámí výboru Klubu, že chce být členem Klubu i nadále, 

f) zánikem spolku. 

8. Při vystoupení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků či jiných 
darů. 

 

Článek IV.  

Orgány spolku  

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:  

a) Členská schůze 
b) Výbor spolku 
c) Revizor 

Článek V.  

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů 
spolku.  

2. Řádnou členskou schůzi svolává výbor spolku jednou za rok. Pozvánka na členskou schůzi 
spolu s jejím programem musí být zveřejněna na informační tabuli Klubu v budově ZŠ Záhuní 
a na internetových stránkách ZŠ Záhuní alespoň 14 dnů před jejím konáním.  
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3. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se spolku a jeho činnosti, 
zejména:  

a) o změnách stanov spolku, 
b) schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční závěrku hospodaření, 
c) volí výbor spolku, 
d) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 
e) rozhoduje o rozdělení, sloučení nebo zániku spolku. 

4. Výbor Klubu musí svolat členskou schůzi i tehdy, požádá-li o to alespoň třetina členů Klubu či 
revizor. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od 
doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské 
schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze ve stanovené lhůtě, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.   

5. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných.  

6. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Klubu.  

7. Členská schůze může přenést rozhodování v některých otázkách na výbor. 

8. Jednání členské schůze řídí předseda Klubu nebo jím pověřená osoba.  

9. O jednání členské schůze se pořizuje zápis. Výbor Klubu zajistí vyhotovení zápisu do třiceti 
dnů od jejího ukončení. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání 
členské schůze.   

Článek VI.  

Výbor spolku  

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a má tři členy. Výbor tvoří předseda, místopředseda a 
hospodář.  

2. Členem výboru může být jen člen spolku. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu 
tří let. Opakovaná volba je možná. 

3. Funkce člena výboru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období; 
b) písemnou rezignací ke dni, který je v rezignaci uveden, ne však dříve než jeden měsíc 

ode dne, v němž písemná rezignace došla výboru; 
c) odvoláním ke dni stanovenému v usnesení členské schůze, 
d) zánikem členství ve spolku;  
e) úmrtím. 

4. Členové výboru mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění, i jednotlivě, jako jediní 
vystupovat a jednat jménem spolku, jakož i podpisová práva. 

5. Výbor řídí běžný chod spolku. Rozhoduje o využití členských příspěvků, darů, dotací a dalších 
příspěvků.  

6. Výbor předkládá členské schůzi ke schválení rozpočet, roční účetní závěrku a výroční zprávu. 

7. Výbor rozhoduje o přijetí nového člena do spolku. 

8. Výbor má za povinnost minimálně dva týdny předem oznámit všem členům spolku termín a 
místo konání členské schůze způsobem obvyklým. 

10. Jednání výboru svolává jeho předseda, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. Jednání výboru 
jsou veřejná. Pozvánka na jednání výboru spolu s jejím programem musí být zveřejněna na 
informační tabuli Klubu v budově ZŠ Záhuní a na internetových stránkách ZŠ Záhuní alespoň 
7 dní před jejím konáním.  

9. Výbor rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasují minimálně 
dva ze tří členů výboru. 
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10. O každém jednání výboru se pořizuje zápis, který vedle zapisovatele podepisuje předseda 
výboru či ta osoba, která řídila jednání výboru. Každá osoba přítomná na jednání výboru má 
právo požadovat, aby v zápisu byly zaznamenány její připomínky či stanoviska.  

 

Článek VII.  

Revizor 

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi. 

2. Funkční období revizora je tříleté. Opakovaná volba je možná.  

3. Revizora volí i odvolává členská schůze.  

4. Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku, kontroluje roční účetní závěrku, výroční 
zprávu spolku a dohlíží na dodržování stanov spolku při činnosti spolku. Upozorňuje výbor na 
zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 

5. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené 
údaje. 

6. Revizor je oprávněn požádat výbor o svolání mimořádné členské schůze, vyžadují-li to zájmy 
spolku. 

7. Revizor je oprávněn účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. 

8. Revizor předkládá členské schůzi zprávy o své kontrolní činnosti. 

 

Článek VIII. 

Majetek a hospodaření  

1. Spolek je neziskovou organizací. 

2. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného 
členskou schůzí. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem.  

3. Členové spolku neručí za závazky spolku 

4. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky,  
b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,  
c) sponzorské dary, 
d) dotace; 
e) příjmy z vlastní činnosti spolku, která podporuje naplňování cílů spolku; 
f) jiné příjmy. 

5. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje v souladu s právními předpisy, předpisy spolku, 
s účelem spolku a případně rozhodnutími členské schůze výbor spolku. 

6. Majetek Klubu lze použít k účelům, které jsou v souladu s cíly činnosti Klubu uvedenými v jeho 
stanovách. Z majetku Klubu se hradí i výdaje spojené s činností Klubu, zejména materiální 
zajištění.  

9. Výdaje (příspěvky) lze použít pouze k účelům, ke kterým byly poskytnuty. V případě 
neoprávněného použití, je příjemce příspěvků povinen tento neprodleně k výzvě výboru vrátit.  
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Článek IX. 

Zánik sdružení 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě 
rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku spolku z rozhodnutí členské schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání 
členská schůze, která také určí osobu, která majetkové vypořádání provede.  

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. O veškerých změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje členská schůze.  

2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti 
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

3. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

 

 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne .............................   

 

 

Ing. Bc. Alena Hradilová, předsedkyně spolku 

 

Martina Faldynová, místopředsedkyně spolku 

 

Bohdana Harabišová, hospodářka spolku 

 

     

 


