
 Stanovy spolku 
    „Klub rodičů ZŠ Chvalčov, z.s.“ 

(§218 NOZ) 
 
 

Článek I. 
Název a sídlo spolku 

 

Názvem spolku je „Klub rodičů ZŠ Chvalčov, z.s.“ se sídlem Školní 633, 76872 Chvalčov (dále jen „spolek“). 
 
 

Článek II. 
Účel spolku 

 

Hlavním účelem spolku je vykonávat hlavní činnosti spolku, které nejsou podnikáním, a to zejména: 
1) Finanční podpora rozvoje Základní školy a Mateřské školy Chvalčov. 
2) Organizování akcí pro děti Základní školy a Mateřské školy Chvalčov, členy spolku a ostatní 

dobrovolné účastníky jako jsou: 
 Dětský den, 
 Dětský karneval, 
 Školní ples, 
 Pálení čarodějnic, 
 Sportovní turnaje, 
 Pořádání koncertů a divadel, 
 Organizování školních výletů, 
 Pořádání plaveckých kurzů, 
 Organizování sběru druhotných surovin, 
 Organizování a vedení zájmových kroužků, 
 Ostatní společenské akce. 

 
 
Výdělečnou činností spolku bude příjem: 

1) z reklamy, 
2) z členského příspěvku, 
3) v podobě úroku. 

 
 
 

Článek III. 
Vznik a zánik členství 

 
1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové z řad rodičů žáků ZŠ a MŠ Chvalčov, 

učitelů a ostatních dobrovolníků. 
2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku a souhlas členské schůze 

spolku. 
3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze. 
4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku na základě 

navrženého seznamu nových členů vytvořeného předsedou spolku. 
5) Členství ve spolku zaniká dohodou o zániku členství, nebo doručením oznámení o vystoupení 

člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, 
úmrtím člena, nebo zánikem spolku. 

6) Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské 



povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo 
prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. 

 
 
 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů spolku 

 
1) Právem člena je: 

 podílet se na činnosti spolku, 
 obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 
 být volen do orgánů spolku, 
 kdykoli ze spolku vystoupit. 

2) Povinností člena je: 
 dodržovat stanovy spolku,  
 respektovat rozhodnutí orgánů spolku. 

 
 
 

Článek V. 
Statutární orgán a další orgány spolku 

 
Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán a místopředseda. 
 
Členská schůze: 

 působnost členské schůze plní shromáždění delegátů (dále „Výbor klubu rodičů“). 
 

Výbor klubu rodičů 
 členové Výboru klubu rodičů jsou voleni zákonnými zástupci žáků ZŠ a MŠ Chvalčov z řad rodičů, 

učitelů a ostatní veřejnosti, 
 volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
 je svoláván předsedou nejméně jednou ročně, 
 koordinuje činnost spolku a jeho poslání, 
 vydává a schvaluje vnitřní předpisy, 
 rozhoduje o změnách stanov, 
 rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku, 
 projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku, 
 schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok, 
 rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku, 
 je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru klubu rodičů a 

rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 
 není-li Výbor klubu rodičů schopen usnášení, je svoláno další jednání, tak aby se uskutečnilo 

nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného zasedání. Toto náhradní 
jednání Výboru klubu rodičů je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet přítomných členů 
spolku, 

 jednání Výboru klubu rodičů se může účastni každý člen spolku a jsou neveřejná, 
 z každého jednání je vyhotovován zápis. 

 
Předseda: 

 je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony, 
 jedná jménem spolku, 
 zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností, 
 činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce, 



 pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci, 
 navrhuje vnitřní předpisy spolku, 
 vede seznam členů spolku, 
 navrhuje seznam nových členů spolku, 
 spravuje majetek spolku, 
 svolává a řídí členskou schůzi, respektive Výbor klubu rodičů viz čl. V, 
 předkládá Výboru klubu rodičů zprávu o hospodaření, 
 výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání Výborem klubu rodičů, dohodou, úmrtím předsedy, 

zánikem spolku, 
 umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z Výboru klubu rodičů, 
 je oprávněn delegovat povinnosti statutárního zástupce na místopředsedu spolku. 

 
Místopředseda: 

 zastupuje předsedu spolku dle potřeb Výboru klubu rodičů, 
 jedná jménem spolku v rámci delegovaných povinností předsedou spolku. 

 
 
 

 
Článek VI. 

Zánik spolku 
 
Spolek zaniká: 

1) Rozhodnutím členské schůze, respektive Výboru klubu rodičů. 
2) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze, 

respektive Výboru klubu rodičů. 
3) Pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

 
Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku Výbor klubu rodičů. 
 
 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 
2) Jakékoliv doplňky nebo změny těchto stanov musejí být schváleny 100% hlasů všech členů Výboru 

klubu rodičů při minimální nadpoloviční účasti těchto členů. 
3) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 
4) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení zakladateli. 

 
 
 
Stanovy spolku byly schváleny dne 17. 6. 2015 100% hlasů všech členů Výboru klubu rodičů při splnění 
podmínek článku VII. Prvotní úplné znění stanov budiž uloženo v sídle spolku.  
 
 
 
Ve Chvalčově dne 17. 6. 2015 
 
 

 


