STANOVY
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADEC KRÁLOVÉ,
MILADY HORÁKOVÉ 258, o.s.

1.
Název
Sdružení rodičů a přátel školy Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258,
o.s.

2.
Sídlo
Základní škola Hradec Králové, Milady Horákové 258/50, 50006 Hradec Králové

3.
Úvodní ustanovení
Sdružení rodičů a přátel školy Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, dále jen
SRPŠ, je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a mládeže a práci Základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258,
založeným jako dobrovolné sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve
znění pozdějších právních předpisů.

4.
Poslání a činnost sdružení
·
·

·
·
·
·

cílem sdružení je podílet se na všestranném rozvíjení působení školy tak, aby byly
účinně naplňovány potřeby žáků, rodičů i zaměstnanců školy
organizačně a finančně se podílet na realizaci vzdělávacích, sportovních a kulturních
akcí pro děti a mládež (filmová a divadelní představení, koncerty, výstavy, exkurze,
lyžařské, plavecké a další sportovní výcviky, školy v přírodě, výuková soustředění)
svými prostředky napomáhat k zajištění materiálních potřeb školy
ve prospěch školy spolupracovat s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní
správy a samosprávy
obsah práce sdružení vychází z plánu práce školy a z konkrétní pedagogické a kulturní
práce mezi rodiči a veřejností
sdružení nezasahuje do výchovně vzdělávacího procesu školy, ale pomáhá vytvářet
podmínky pro jeho zdárný průběh

5.
Materiální zabezpečení a hospodaření - formy získávání prostředků
·
·
·
·
·
·

·

dary fyzických a právnických osob
dotace, dary a příspěvky samosprávných orgánů
dotace, dary a příspěvky poskytované ze zahraničí
příjmy vlastní hospodářské činnosti
členské příspěvky
sdružení může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat též majetek, který
mu byl odevzdán do trvalého nebo dočasného užívání a hospodařit s výnosy z tohoto
majetku
vlastní hospodářská činnost sdružení může být využívána pouze pro účely sdružení
v souladu se zásadou, že sdružení neslouží výdělečným cílům

6.
Orgány sdružení, členství ve sdružení - práva a povinnosti
Orgány sdružení jsou: Výbor sdružení složený z třídních důvěrníků, předseda, místopředseda,
hospodář a revizní komise.
Výbor sdružení je nejvyšším orgánem sdružení, skládá se z třídních důvěrníků. V každé třídě
bude zvolen jeden třídní důvěrník rozhodnutím nadpoloviční většiny zákonných zástupců
všech dětí v dané třídě. Výbor sdružení projednává zprávu o činnosti sdružení za uplynulý
rok, plán na nový školní rok, usnáší se o výši členského příspěvku a schvaluje rozpočet
sdružení. Dále volí svého předsedu, místopředsedu, hospodáře a tříčlennou revizní komisi.
K platnému rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných třídních důvěrníků.
Výbor sdružení je v kontaktu s ostatními členy především prostřednictvím třídních důvěrníků.
Ředitel školy se účastní schůzí výboru a má hlas poradní.
Schůze výboru se konají nejméně třikrát ročně (zpravidla před konáním třídních
schůzek). Výbor sdružení rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti sdružení, jednání
je právoplatné a usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny všech třídních důvěrníků
Pověřuje svého předsedu, aby mezi jednotlivými zasedáními přijímal všechna nezbytná
opatření.
Předseda je statutárním orgánem sdružení, jedná jménem sdružení navenek. Předseda
sdružení připravuje zprávu o činnosti. K provedení jednotlivých úkolů může písemně zmocnit
místopředsedu.
Hospodář sdružení spravuje finanční prostředky sdružení prostřednictvím bankovního účtu a
pokladny.
Revizní komise se schází nejméně dvakrát ročně. Volí si svého předsedu. Kontroluje
hospodaření sdružení, upozorňuje na nedostatky a dává návrhy na zlepšení činnosti sdružení.
Z každé členské schůze jsou pořizovány zápisy. Veškerá dokumentace se ukládá v archivu
školy.
Členem sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami sdružení a
zaplatil členský příspěvek.
Členství vzniká podpisem na seznamu členů sdružení.
Člen má právo volit orgány sdružení, žádat informace o hospodaření sdružení, dávat podněty
a návrhy ke zlepšení práce sdružení.
Základní povinností člena sdružení je dodržovat stanovy sdružení, platit příspěvky a
zabezpečovat jednotné působení rodiny a školy tak, aby byla co nejefektivnější pro žáky
školy. Třídní důvěrník má povinnost účastnit se schůzí výboru sdružení.
Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení,
vyškrtnutím při neplnění povinností na základě rozhodnutí výboru sdružení, úmrtím člena.

7.
Zásady hospodaření
Příjmy tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení a výnosy jeho jmění.
Vedou se odděleně od prostředků školy dle obecně platných předpisů pro hospodaření.
Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.
Mají-li rodiče více dětí ve škole, platí členský příspěvek jen jednou.

Pro operace s finančními prostředky jsou předepsány dva podpisy současně, a to některé
z těchto osob: předseda, místopředseda, hospodář. V ostatních věcech se za sdružení
podepisuje tak, že k nadepsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis
předseda.

8.
Závěrečná ustanovení
Změny v ustanovení těchto stanov schvaluje výbor sdružení.
V případě zániku sdružení jmenuje výbor likvidační komisi, která provede vypořádání
majetku sdružení. Výbor převede po zaplacení všech pohledávek všechna aktiva na Základní
školu Hradec Králové, Milady Horákové 258.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení na Ministerstvu vnitra České
republiky.
V Hradci Králové dne 22.11.2011

