
 

Stanovy 

 

Spolku rodičů ZŠ Hnízdo Únětice, z. s. 

 

čl. I 
Úvodní ustanovení 

 
Spolek rodičů ZŠ Hnízdo Únětice, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných 

zástupců žáků ZŠ Hnízdo Únětice a dalších fyzických osob i právnických osob, kteří se zajímají o 

výchovu dětí a mládeže, vzdělání a všestranný rozvoj dětí, založený jako dobrovolný  spolek občanů 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich 

vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě 

společnosti. 

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K 

zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní 

správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a 

vzájemného respektování. 

Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

 

čl. II 
Název 

 
Spolek rodičů ZŠ Hnízdo Únětice, z. s.  

zkratka SRZSHU, z. s. 

 

čl. III 
Sídlo 

 
Sídlem spolku je budova ZŠ Únětice, Školní 2/1, 252 62 Únětice. 



 

čl. IV 
Činnost spolku 

 
1) Účel spolku: 

a) Založen za účelem podpory ZŠ Únětice. 

2) Hlavní činnost spolku: 

a) spolupráce se školou a se třetími subjekty při hájení zájmů a ve prospěch žáků školy 

b) seznamuje rodiče s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich 

naplňování 

c) seznamuje vedení ZŠ Únětice s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování a řešení 

d) materiální a společenská podpora školy a jejích činností, propagace a reprezentace školy, 

pomoc při zlepšování školního prostředí, dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání 

e) spolupráce při vzdělávání, výchově a rozvoji dětí a mládeže, jejich podpora a ochrana, snaha 

napomáhat zdravému vývoji žáků, ve spolupráci se školou a jinými institucemi předcházení 

rizikových jevů, podpora aktivit eliminujících sociálně patologické jevy 

f) rozvoj zájmové činnosti dětí, organizace a pořádání kulturních, společenských, 

tělovýchovných, sportovních a jiných akcí pro žáky základní školy, jejich rodiče, přátele školy 

a širokou veřejnost 

g) spolupracuje se ZŠ Únětice při environmentální výchově, výchově ke zdravému životnímu 

stylu 

h) podpora zapojení ZŠ Únětice do komunitního života obce  

i) spolupracuje s městským úřadem, školským úřadem, orgánem státní správy a místními spolky 

 

3) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, kdy předmětem je: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Pozn. Vypuštěno při zakládání spolku 



čl. V 

Orgány spolku 
 

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

2) Statutárním orgánem spolku je výbor, který má minimálně 3 členy. Členy výboru volí členská 

schůze, funkční období výboru je 3 leté. 

3) Členská schůze schvaluje návrh změny výše členského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k 

plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení 

výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování spolku. 

4) Výbor je složen výhradně z členů spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a 

zajišťuje realizaci plánu činnosti spolku, změny stanov, sestavuje rozpočet na roční období, 

předkládá členské schůzi roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje členské schůzi výši 

ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce ZŠ 

Únětice při projednávání otázek souvisejících s prací školy.  

5) Mimo schůzky výboru je možná komunikace i elektronickou formou. 

6) Povinní členové výboru jsou předseda, ekonom a zapisovatel. 

7) Jednání a podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku předseda (v jeho nepřítomnosti 

ekonom) a jeden další člen výboru připojí své podpisy. 

8) O svých veškerých právních jednáních jsou členové výboru povinni bez zbytečného odkladu 

informovat ostatní členy výboru. 

9) K jednání jménem spolku může být výborem zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém 

případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné 

osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

     

čl. VI 
Členská schůze 

 
1) Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku nejméně dvakrát do roka. 

2) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

3) Hlasuje se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.  

4) Není – li na počátku členské schůze přítomna nadpoloviční většina členů, pak odloží předseda 

spolku začátek této schůze o 30 minut, po uplynutí doby je členská schůze schopna usnášet se za 

účasti takto přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou 

váhu. 

5) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje člen výboru spolku zápis. 

6) Zápis je stvrzen podpisy dvou členů spolku mimo výbor a jedním členem výboru.  

7) Pozvánku na zasedání členské schůze výbor oznamuje těmito způsoby: 

a) emailem, zprávou sms nebo písemným předáním pozvánky 



čl. VII 
Členství 

 
1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který 

souhlasí se stanovami a programem spolku.  

2) Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 

přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, 

případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis 

žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

3) Výbor může přijmout osobu, která je významnou osobností, za čestného člena spolku. Čestné 

členství je časově omezeno na dobu funkčního období výboru, který toto členství udělil. 

4) Členský příspěvek na příslušný školní rok je splatný vždy nejpozději do 31. 12., pokud není 

statutárním orgánem tato lhůta prodloužena.  

5) Zápisy a výmazy v seznamu členů je oprávněn provádět pouze člen výboru. Seznam členů je 

neveřejný a je aktualizován vždy v případě jeho změny, a to bez zbytečného odkladu.  

6) Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. 

7) Členství zaniká: 

a) nezaplacením členského příspěvku, 

b) písemným dobrovolným oznámením člena o ukončení členství, 

c) ukončením docházky dítěte do základní školy, 

d) úmrtím člena spolku, 

e) rozhodnutím výkonného výboru o ukončení členství vyloučením 

f) zánikem spolku 

8) Práva členů: 

a) účastnit se činnosti spolku 

b) být informován o činnosti a hospodaření spolku 

c) na požádání nahlédnout do přehledu příjmů a výdajů spolku 

d) účastnit se členských schůzí spolku 

e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku 

f) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď 

9) Povinnosti členů: 

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku a svým chováním chránit a nepoškozovat dobré 

jméno spolku 

b) plnit usnesení členské schůze spolku a vykonávat řádně svěřené funkce 

c) řádně hradit stanovené členské příspěvky 



10) Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádný. S výjimkou placení členského 

příspěvku, který je u čestného člena dobrovolný. 

11) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

12) Při vystoupení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních příspěvků. 

 

čl. VIII 
Zásady hospodaření 

 
1) Spolek hospodaří s prostředky získanými formou: členských příspěvků členů, dobrovolných darů 

členů a sponzorů, dotací od města, výnosů z akcí pořádaných spolkem nebo ve prospěch spolku, 

dotací a grantů podaných spolkem a příspěvků z veřejných rozpočtů. 

2) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního 

ústavu. 

3) Výdaje jsou určeny na materiální a finanční pomoc ZŠ Únětice a jejím žákům. 

4) Se svým majetkem hospodaří spolek při škole samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, 

schváleného na každé hospodářské období členskou schůzí. Kontrola hospodaření spolku je 

prováděna minimálně 1x ročně, provádí ji výbor minimálně se dvěma členy spolku, kteří nejsou 

členy výboru. 

5) Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda, ekonom a zapisovatel, a to dle čl. 

V bod 7) 

 

čl. IX 
Zánik spolku 

 
1) O zrušení spolku nebo jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje členská schůze. 

2) V případě zániku spolku provede zvolený likvidátor likvidaci spolku. Likvidační zůstatek je 

likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační 

zůstatek obci Únětice. 



X. 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku. 

2) Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí. 

3) Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu vedeného 

Městským soudem v Praze. 

4) Stanovy ve výše uvedeném znění jsou uloženy v sídle spolku a členů výboru. 

5) Spolek rodičů ZŠ Hnízdo Únětice, z. s., založený podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb., zejména 152§ se po schválení těchto stanov stává spolkem a pracuje nadále podle těchto 

stanov. 

 

 

Statutární orgán: 

Předseda 

Rastislav Janči …........................................................ 

 

Ekonom 

Roman Fol ….............................................................. 

 

Zapisovatel 

Markéta Povolná …................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Úněticích dne 24. dubna 2017 

 


