
Stanovy spolku Klubu rodičů a přátel Základní 
školy Josefa Bublíka, Bánov, z. s. 

 

Čl. 1  

Název, forma a sídlo 

Spolek Klub rodičů a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov, z.s., (dále jen „spolek“) je právnickou 

osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo 

v obci Bánov 507, 687 54. 

Čl. 2  

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků navštěvujících Základní  
školu Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bánov 507, 687 54 a další  
osoby s vazbou na školu, jež mají zájem o členství ve spolku. Cílem spolku je všestranná spolupráce s 
vedením školy při výchově a vzdělávání žáků školy. Spolek podporuje vzdělávací, společenskou, kulturní  
a sportovní činnost žáků, na kterou finančně přispívá ze svých prostředků.  

Čl. 3  

Základní ustanovení spolku  

a) v rámci své činnosti bude spolek všestranně podporovat rozvoj základní školy 

b) ve své činnosti se bude řídit programem samostatně zpracovávaným pro každý školní rok a bude se 

v jeho průběhu snažit o realizaci tohoto programu 

c) sídlo spolku je v prostorách základní školy, které k tomu ředitelství základní školy v době konání 

schůzové činnosti spolku určí 

 

Čl. 4  

Formy činnosti spolku 

a) činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i 

dalších institucí a na účinnou, dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání 

b) při této své činnosti spolek seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení 

c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování 

d) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky k zajištění 

činnosti školy a zlepšování školního prostředí 

Čl.  5  

Členství ve spolku 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členskou základnu tvoří individuální členové. Individuálním členem 

mohou být rodiče, kteří mají na základní škole své dítě, popřípadě další fyzické i právnické osoby. 

Individuální člen spolku má právo: 

a) účastnit se podle svých možností všech akcí pořádaných spolkem 



b) obracet se na výbor spolku při řešení připomínek určených pro ředitelství školy nebo při řešení 

osobních rodičovských problémů se svým dítětem. 

c) uplatňovat právo kritiky na členských schůzích a třídních schůzkách, podávat návrhy a připomínky 

d) aktivně se podílet na všestranné výchově žáků školy 

 

Individuální člen spolku má povinnosti: 

a) dodržovat stanovy sdružení 

b) platit spolku schválený členský příspěvek 

c) navštěvovat členské schůze spolku 

d) postupovat solidárně s ostatními členy k naplnění hlavních cílů spolku 

 

Čl. 6  

Zánik členství 

Individuální členství zaniká: 

a) dobrovolným odchodem, zpravidla při ukončení studia dítěte 

b) úmrtím 

 

Čl. 7  

Orgány spolku 

1. Členská schůze 

1. 1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku, v době kdy nezasedá, je zastoupena zvoleným 

předsedou 

1. 2. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Pokud se do 

začátku členské schůze nesejde potřebný počet členů, bude začátek posunut o 1 hodinu. Členská 

schůze bude pak usnášeníschopná bez ohledu na větu první. Členská schůze rozhoduje 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

1. 3. Členská schůze: 

a) je nejvyšší orgán spolku, v době kdy nezasedá, je zastoupena zvoleným předsedou 

b) volí a odvolává předsedu spolku 

c) projednává a schvaluje program činnosti spolku a také projednává plnění jednotlivých 

       bodů programu 

d) projednává a schvaluje stanovy spolku a jejich změny 

e) schvaluje roční uzávěrku hospodaření, rozpočet a činnost na příští období 

f) schvaluje výši členského příspěvku na období školního roku 

g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

 



2. Předseda 

2. 1. Předsedu volí a odvolává členská schůze 

2. 2. Funkční období předsedy je pětileté s možností opakovaného znovuzvolení. 

Předseda: 

       a) je statutárním orgánem spolku, který zastupuje a jedná za něj 

       b) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtu, schvaluje změny  

            rozpočtu 

       c) koordinuje spolupráci mezi ředitelstvím základní školy a členy spolku 

       d) svolává 1x ročně členskou schůzi, v případě nutnosti může svolat 

          mimořádnou členskou schůzi spolku 

       e) má právo pověřit v rámci plnění neodkladných úkolů jednáním zástupce základní školy 

       f) informuje členskou základnu o své činnosti 

 

 

Čl. 8  

Finanční prostředky a hospodaření spolku 

1. Základem finančních prostředků spolku jsou 

a) členské příspěvky individuálních členů spolku 

b) dary sponzorů 

c) granty podané spolkem 

d) ostatní příjmy z vlastní činnosti 

2.   Finance takto získané se v různé podobě vracejí zpět žákům. Finanční prostředky slouží k 

      ekonomickému zajištění plnění cílů a úkolů spolku. 

3.  Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda spolku. 

 Čl. 9  

Závěrečná ustanovení 

1. Jménem spolku je oprávněný jednat předseda spolku, popř. zástupce základní školy pověřený 

    předsedou spolku. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která může svým jménem nabývat 

    práva a zavazovat se. 

2. O zániku spolku rozhoduje členská schůze. Při zániku spolku připadne veškerý majetek a 

    finanční prostředky žákům základní školy. 

 

 

 


