
Stanovy Spolku přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z. s. 
 
 
 
 

Čl. 1 
Název a sídlo 

 
 
Název spolku: Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z. s. 
 
 
Sídlo spolku: Čáslavice 110, 675 24 Čáslavice 
 
 

Čl. 2 
Účel spolku 

 
Účelem spolku je především podpora vzdělávacího, kulturního, sportovního a 
společenského rozvoje dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Čáslavice. Spolek má dále za cíl 
poskytovat materiálně technickou, finanční a organizační pomoc při rozvoji zájmové 
činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování materiálního vybavení školy. 
 
 

Čl. 3 
Hlavní činnost spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2 stanov, coby společného 
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

- ochrany práv, potřeb a zájmů žáků ZŠ a MŠ Čáslavice, 
- podpory a pomoci základní a mateřské škole při plnění jejich poslání, 
- seznamování vedení základní a mateřské školy s náměty, připomínkami a  
stížnostmi ve vztahu k činnosti Spolku a podílení se na jejich vyřizování,  
- poskytování materiální podpory a imateriální pomoci při zajišťování výchovy  
žáků základní školy a zlepšování školního prostředí, 
- podílení se na pořádání kulturních a sportovních akcí pro žáky základní a  
mateřské školy, jejich rodiče a veřejnost. 

 
 

Čl. 4 
Vedlejší činnost spolku 

 
V případě, že provozování činnosti uvedené v čl. 2 stanov bude spojeno s náklady, může 
spolek vykonávat jako vedlejší činnost i činnost i hospodářskou či výdělečnou, ale to jen 
za účelem podpory hlavní činnosti uvedené v čl. 3 stanov. Zisk z těchto činností spolek  
použije k podpoře hlavních činností podle čl. 3 stanov a k pokrytí nákladů na 
organizačně - provozní náklady spolku.  
 
 



Čl. 5 
Vznik a zánik členství 

 
5. 1. Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové, především rodiče žáků 
ZŠ a MŠ Čáslavice. 
5. 2. Členství ve spolku je dobrovolné. Podmínkou členství je souhlas se stanovami 
spolku, odevzdání písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. 
5. 3. Členství zaniká:  

- dobrovolným vystoupením člena, a to písemným oznámením radě spolku;  
členství v takovém případě končí dnem doručení písemného oznámení radě 
spolku, 
- nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok, 
- zánikem spolku, 
- vyloučením člena v případě, že člen spolku závažně poruší povinnost vyplývající 
z členství a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné  
výzvě spolku, ve které je stanovena délka takovéto lhůty. 

 
 

Čl. 6 
Práva a povinnosti členů 

 
6. 1. Člen spolku má právo: 
 - účastnit se jednání členské schůze, 
 - účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován, 
 - volit orgány spolku, 
 - být volen do orgánů spolku, 
 - předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. 
6. 2. Člen spolku má povinnost zejména: 
 - dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku, 
 - aktivně se podílet na plnění účelu spolku, 
 - svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
 - platit řádně a včas členské příspěvky, 
 - dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
6. 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
 
 

Čl. 7 
Orgány spolku 

 
7. 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 - členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, 
 - rada jako výkonný orgán spolku, 
 - předseda jako statutární orgán spolku. 
 

7. 2. Členská schůze 
7. 2. 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  
7. 2. 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
7. 2. 3. Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 
Zasedání členské schůze musí být svoláno nejméně 14 dní před jejím konáním. 



7. 2. 4. Předseda nebo rada svolají členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně 
třetina členů. 
7. 2. 5. Členská schůze zejména: 
 - rozhoduje o změně stanov, 
 - volí členy rady spolku, 
 - stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 
 - schvaluje výsledek hospodaření spolku, 

- rozhoduje o zrušení spolku. 
 

7. 3. Rada 
7. 3. 1. Rada je výkonný orgán spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
Rada řídí činnost spolku v obdobích mezi zasedáními členské schůze. 
7. 3. 2. Radu tvoří předseda, místopředseda a členové rady. Členství v radě vzniká volbou 
na členské schůzi na základě návrhu některého z členů. Funkční období rady je jeden 
rok. Opakovaná volba je možná. 
7. 3. 3. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát 
ročně. 
7. 3. 4. Rada zejména: 

- koordinuje činnost spolku, 
- svolává členskou schůzi, 
- zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 
- předkládá členské schůzi plán činnosti spolku a přijímá opatření k jeho realizaci  
a k zabezpečení dalších úkolů směřujících k naplnění cílů spolku, 
- předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu spolku. 

7. 3. 5. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. Tyto 
osoby jednají jménem spolku samostatně. 

 
7. 4. Předseda 

7. 4. 1. Předseda je statutární orgán spolku, naplňuje rozhodnutí rady, zastupuje spolek 
navenek a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech samostatně, zejména je oprávněn za 
spolek podepisovat dokumenty. V jeho pravomoci je samostatně rozhodovat o uzavírání 
smluv s plněním do 10.000,- Kč. Při rozhodování o všech důležitých věcech týkajících se 
spolku či o věcech s plněním nad 10.000,- Kč, je předseda spolku vázán rozhodnutím 
rady spolku, od kterého se nesmí odchýlit. Za spolek může jednat rovněž předsedou 
spolku zmocněný člen spolku.  
7. 4. 2. Předseda svolává radu spolku a členskou schůzi a řídí jejich jednání. Pozvánky na 
jednání musí být rozeslány písemně nebo elektronicky nejpozději sedm dnů před 
jednáním, není-li uvedeno jinak. 
7. 4. 3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení a členské schůze. 
 
 

Čl. 8 
Zásady hospodaření spolku 

 
8. 1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabývá při svém vzniku a průběhu své činnosti. 
Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Finanční prostředky získává 
spolek zejména z členských příspěvků na začátku školního roku. Jejich výši navrhuje 
rada spolku a schvaluje členská schůze.  



8. 2. Dalším zdrojem příjmů spolku jsou věcné a finanční dary ze strany přátel školy, 
členů spolku, výtěžky ze společenských a kulturních akcí, dále výtěžky z dobrovolných 
aktivit žáků jako jsou sběr druhotných surovin, léčivých bylin, přeplatky ze školních akcí.  
8. 3. Kontrola hospodaření spolku je prováděna průběžně radou spolku.  
 

 
Čl. 9 

Zánik spolku 
 

9. 1. Spolek zanikne dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
9. 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po  vypořádání závazků do 
vlastnictví ZŠ a MŠ Čáslavice. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
10. 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto 
stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou 
schůzí s účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin 
spolkového rejstříku. 
10. 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 
předpisy. 
 
 
V Čáslavicích dne 23. 11. 2016 


