STANOVY SPOLKU
Klub přátel školy při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, z. s.

I.
Základní ustanovení
Klub přátel školy při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, z. s. (dále jen spolek) je samosprávným a dobrovolným
svazkem sdružující zákonné zástupce žáků Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (dále jen škola), další fyzické i
právnické osoby.

II.
Sídlo spolku
Náměstí Bratří Jandusů 2/38, 104 00 Praha - Uhříněves.

III.
Název spolku
Klub přátel školy při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, z. s.

IV.
Účel spolku
Hlavním účelem spolku je spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

organizování, realizace a podpory vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí školy
finanční podpory školních a dalších aktivit žáků (odměny a příspěvky)
spolupráce s jinými organizacemi a spolky
podpory akcí žákovského parlamentu
kvality vzdělávání
zájmové a odborné činnosti ve škole i v mimoškolní výchově

V.
Členství ve spolku
1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku.
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3) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Je-li fyzická osoba rodičem více dětí studujících ve škole, platí
jen jeden členský příspěvek.
4) Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku v příslušné výši a době splatnosti
b) vystoupením
c) rozhodnutím orgánů spolku o vyloučení v případě závažného porušení povinností vyplývajících z členství,
není-li sjednána náprava ani po výzvě spolku

VI.
Práva a povinnosti členů spolku
1) Práva členů spolku:
a) volit do orgánů spolku a být do nich voleni
b) být informován o všech činnostech spolku
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
d) aktivně se podílet na činnosti spolku
e) podporovat plnění účelu spolku
2) Povinnosti členů spolku:
a) dodržovat stanovy a jiné dokumenty spolkem přijaté
b) platit členské příspěvky
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) zdržet se jakéhokoliv jednání, jimž by byla poškozena pověst či dobré jméno spolku, resp. školy nebo uvádět
na veřejnosti důvěrné záležitosti, o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností spolku

VII.
Organizační uspořádání spolku
Orgány spolku jsou:
A.
B.
C.
D.

Členská schůze
Třídní důvěrníci
Výbor
Revizní komise

A. Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
2) Členská schůze zejména:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhoduje o změnách stanov spolku
c) rozhoduje o přezkoumání rozhodnutí třídních důvěrníků o vyloučení člena ze spolku
d) rozhoduje o zániku spolku a jeho přeměně
3) Členská schůze si může k rozhodování vyhradit i další záležitosti.
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4) Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá členskou schůzi rovněž
z podnětu jedné třetiny členů spolku nebo z podnětu revizní komise.
5) Oznámení o konání členské schůze zveřejní výbor na webových stránkách školy a dále o něm bude informovat
prostřednictvím třídních učitelů, nejméně 15 dnů před jejím konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a
pořad jednání.
6) Členská schůze je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato,
souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. O změně stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou
přítomných členů.

B. Třídní důvěrníci
1) Třídní důvěrníci jsou zástupci jednotlivých tříd, kdy každou třídu zastupují dva třídní důvěrníci.
2) Třídní důvěrníci jsou voleni na členské schůzi, členy spolku příslušejícími k jednotlivé třídě, a to nadpoloviční
většinou těchto přítomných členů.
3) Funkčním obdobím třídního důvěrníka je jeden školní rok, třídní důvěrník může být zvolen opakovaně. Dojde-li v
průběhu školního roku k výměně třídního důvěrníka, přecházejí na něho práva a povinnosti jeho předchůdce.
4) Třídní důvěrníci volí ze svého středu členy výboru a revizní komisi. Člen revizní komise nemůže být členem
výboru.
5) Třídní důvěrníci zejména:
a) informují ostatní členy spolku v jednotlivých zastupovaných třídách o činnosti spolku
b) pomáhají ostatním členům spolku při řešení problémů souvisejících s účelem spolku
c) rozhodují o výši členského příspěvku
d) schvalují rozpočet spolku, zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku
e) rozhodují o vyloučení člena spolku v případě závažného porušení povinností vyplývajících z členství, není-li
sjednána náprava ani po výzvě spolku
6) Schůzi třídních důvěrníků svolává předseda výboru nejméně dvakrát do roka.

C. Výbor
1) Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku.
2) Výbor je pětičlenný.
3) Zvolený výbor si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období výboru je tříleté,
neskončí však dříve, než proběhne volba nových členů. Opětovná volba je možná.
4) Předseda, místopředseda a pokladník zastupují spolek navenek, a to tak, že jednají vždy dvě osoby společně.
5) Výbor dále:
a) zajišťuje organizaci provozních záležitostí spolku jako samostatné právnické osoby včetně vedení účetnictví
b) rozhoduje o návrhu výše členského příspěvku spolku
c) rozhoduje o podání žádostí o dotace či granty a provádí jejich řádné vyúčtování
d) předkládá třídním důvěrníkům rozpočet, zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku ke schválení
e) koordinuje spolupráci mezi ředitelstvím školy a členy spolku
6) Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo místopředseda.
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D. Revizní komise
1) Revizní komise dohlíží, jsou-li řádně vedeny všechny záležitosti spolku a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně ostatní orgány spolku.
2) Revizní komise je tříčlenná.
3) Funkční období revizní komise je tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nových členů. Opětovná volba
je možná.
Členství ve všech orgánech spolku je dobrovolné a neplacené.

VIII.
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
a) členských příspěvků spolku
b) dobrovolných darů členů spolku
c) darů sponzorů
d) příjmů z vlastní činnosti
e) dotací a grantů podaných spolkem
2) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
3) S finančními prostředky disponují předseda, místopředseda a pokladník a to tak, že jednají vždy dvě z těchto tří
oprávněných osob.
4) Prostředky spolku jsou vydávány v souladu s účelem spolku.
5) Kontrola hospodaření je prováděna revizní komisí. O výsledku informuje tato komise třídní důvěrníky a její
zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro členskou schůzi.

IX.
Zánik spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, dále pak v případech stanovených
občanským zákoníkem.

X.
Závěrečná ustanovení
1) Veškeré změny a doplňky stanov schvaluje členská schůze dvoutřetinovou většinou.
2) Činnost spolku se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 14. 4. 2014.
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