
Stanovy spolku  „Sdružení rodičů a přátel školy SŠIEŘ Rožnov“ 
 

Čl. 1 

Název a sídlo 

 

Název:  Sdružení rodičů a přátel školy SŠIEŘ Rožnov, z.s. 

(dále jen spolek) 

Sídlo: Školní 1610,   756 61   Rožnov pod Radhoštěm 

IČ: 02463423 

 

Čl. 2 

Statut spolku 

 

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je 

právnickou osobou.  

 

Čl. 3 

Účel spolku 

 

Účelem spolku je podporovat zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a 

vzdělávání. Podílet se spolu  se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, 

pomáhat škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální a finanční. 

 

Čl. 4 

Členství 

 

Členy spolku  se stávají občané, kteří souhlasí se stanovami sdružení a zaplatili členský 

příspěvek ve lhůtě určené členskou schůzi. Členství ve spolku se každoročně obnovuje 

zaplacením příspěvku. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů  

Člen spolku má právo: 

- účastnit se jednání členské schůze 

- obracet se na radu spolku, a to s podněty nebo stížnostmi a žádat jejich vyjádření a 

také seznamovat se v průběhu roku s plánem činností a aktivitami spolku i jeho 

hospodařením 

 

Člen spolku má povinnost zejména: 

- dodržovat stanovy spolku 

- aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 

 

 

Čl. 6 

Orgány spolku 

1. Rada spolku 

2. Předseda 

3. Členská schůze 

 



Čl. 7 

Členská schůze 

1. Rada svolává členskou schůzi minimálně 1x ročně. 

2. Zápis o členské schůzi nemusí být úředně ověřen.  

3. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku, právo účastnit se má každý člen spolku.  

 

Čl. 8 

Předseda 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. 

Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.  

2. Předsedu volí rada spolku. 

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý 

chod spolku. 

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku. 

 

Čl. 9 

Rada spolku 

1. Rada spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku. 

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi. 

3. Rada má nejméně 3 členy. 

4. Radu svolává předseda dle potřeb spolku. 

5. Rada zejména:  

 volí předsedu 

 řídí činnost spolku 

 svolává členskou schůzi 

 navrhuje program činnosti spolku 

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. 

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

8. Pro vnitřní potřebu ve spolku si rada může schválit určitý počet vybraných členů pro 

poradní účely při činnostech spolku, tzv.  poradci v zastoupení členské základny. 

 

Čl. 10 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s nemovitým majetkem.  

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

 dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

 dobrovolné příspěvky členů spolku, které schválí rada spolku 

 dotace a granty 

3. Spolek  zřizuje účet u peněžního ústavu, na kterém vede finanční prostředky. 

Dispoziční právo má zpravidla hospodář (pokladník) a předseda. 

4. Při zániku spolku přechází zůstatek finančních  prostředků na nástupnickou organizaci, 

pokud má obdobné cíle jako spolek.  

5. V souvislosti se závaznými právními předpisy je spolek povinen vést daňovou 

evidenci.  

6. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně provádí kontrolu 

hospodaření a předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření. 

 

 

 

 



Čl. 11 

Zánik spolku 

 

Spolek zaniká: 

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

rady. 

2. rozhodnutím krajského soudu. 

3. zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne rada o způsobu majetkového 

vypořádání.  

 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne  12.3.2018 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………. 

      Jméno:  Ing. Anna Zejdová 

      Funkce:         předseda 

 

 


