Stanovy Klubu rodičů ZŠ Chvalčov, z.s.

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 podpora rozvoje Základní školy a Mateřské školy Chvalčov a jejich
žáků a vzájemné spolupráce mezi rodiči žáků a školou.
Článek III.
Hlavní činnosti spolku
Hlavními činnostmi spolku jsou:
• organizace akcí pro žáky Základní školy a Mateřské školy Chvalčov, členy spolku a
ostatní dobrovolné účastníky;
• spolupráce se školou v oblasti zlepšování provozu a prostředí školy a jejího okolí;
Článek IV.
Vedlejší hospodářská činnost spolku
Ve snaze o dosažení svého účelu spolek vykonává i vedlejší hospodářkou činnost. Zisk z této
činnosti se použije na spolkovou činnost včetně správy spolku. V rámci své vedlejší
hospodářské činnosti spolek může:
• nakládat s odpady (vyjma nebezpečných);
• provozovat kulturní, kulturně-vzdělávací a zábavní zařízení, pořádat kulturní
produkce, zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky, prodejní a obdobné akce;
• provozovat hostinskou činnost;
• prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny.
Článek V.
Vznik členství
Členy spolku jsou rodiče, případně jiní zákonní zástupci dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ
Chvalčov. Členství ve spolku vzniká okamžikem podpisu přihlášky do spolku. Svým podpisem
člen spolku stvrzuje, že se seznámil se stanovami spolku a že se zavazuje jimi řídit. Členství ve
spolku trvá po dobu docházky dítěte do ZŠ a MŠ Chvalčov.
Stejným způsobem se členem klubu může stát i zaměstnanec ZŠ a MŠ Chvalčov.

O přijetí jiného člena z řad veřejnosti rozhodne Výbor klubu rodičů.
Článek VI.
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
• skončením docházky dítěte člena spolku do ZŠ a MŠ Chvalčov
• doručením písemného sdělení člena spolku o vystoupení předsedovi spolku
• vyloučením pro závažné porušení stanov spolku
• zánikem spolku
O vyloučení člena rozhodne výbor klubu rodičů, pokud člen opakovaně 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 VII.
Práva a povinnosti členů spolku
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.
Povinností člena je:
•
dodržovat stanovy spolku,
•
respektovat rozhodnutí orgánů spolku
•
platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. Tuto povinnost nemají členové z řad
zaměstnanců MŠ a ZŠ Chvalčov.

Článek VIII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, výbor klubu rodičů, předseda a místopředseda.
Článek IX.
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze rozhoduje o změně stanov
spolku, schvaluje výsledek hospodaření spolku a rozhoduje o jeho zrušení s likvidací nebo o
jeho sloučení s jiným spolkem.

Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jednou ročně. Členská schůze je řádně
svolaná, pokud je oznámení o jejím konání vyvěšeno na úřední desce školy nejméně 14 dní
před jejím konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a program jednání.
Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nejméně 1/10 členů
spolku. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomným v době rozhodování,
každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Jednání členské schůze je veřejné a je z něj vyhotovován zápis.

Článek X
Výbor klubu rodičů
Výbor klubu rodičů je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi spolku. Výbor klubu rodičů je tvořen členy spolku, které si ze svého středu zvolili
členové z jednotlivých ročníků ZŠ a z MŠ. Nejvyšší počet zástupců jednoho ročníku ZŠ ve
výboru klubu rodičů je 4, nejvyšší počet zástupců MŠ je 8.
Výbor klubu rodičů,
• volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku,
• je svoláván předsedou spolku nejméně 3 x ročně,
• koordinuje činnost spolku a jeho poslání v době mezi konáními členské schůze,
• navrhuje řediteli školy zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Chvalčov
• vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
• navrhuje změny stanov,
• rozhoduje o přijetí člena spolku z řad veřejnosti a o vyloučení člena ze spolku,
• projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
• projednává zprávu o hospodaření za kalendářní rok, rozhoduje o naložení s majetkem
spolku při jeho zániku.
Výbor klubu rodičů je řádně svolán, pokud je oznámení o jejím konání vyvěšeno na úřední
desce školy nejméně 14 dní před jejím konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a
program jednání. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná vždy. Členská schůze
přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů v době rozhodování, každý člen má jeden
hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Jednání výboru klubu rodičů je veřejné a je z něj vyhotovován zápis.

Článek XI.
Předseda spolku
Předseda spolku
• je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškerá právní jednání,
• je volen Výborem klubu rodičů z řad členů spolku – rodičů či zákonných zástupců dětí,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

jedná jménem spolku,
je oprávněn uzavřít smlouvy na zajištění administrativních činností nutných k chodu
spolku (např. pokladník, účetní, auditor atd.),
zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z jednání členské schůze a výboru
klubu rodičů,
pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,
navrhuje vnitřní předpisy spolku, vede seznam členů spolku, spravuje majetek spolku,
svolává a řídí členskou schůzi a výbor klubu rodičů,
předkládá členské schůzi a výboru klubu rodičů zprávu o hospodaření spolku,
je oprávněn delegovat povinnosti statutárního zástupce na místopředsedu spolku.

Předseda spolku se ujímá funkce dnem svého zvolení. Výkon činnosti předsedy končí dnem
odvolání ze strany výboru klubu rodičů, dohodou, úmrtím předsedy nebo zánikem spolku.
Článek XII.
Místopředseda
Místopředseda zastupuje předsedu spolku dle potřeb spolku, jedná jménem spolku v rámci
delegovaných povinností předsedou spolku.

Článek XIII.
Zánik spolku
Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným
spolkem nebo pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. Při zániku spolku
rozhoduje o majetku spolku výboru klubu rodičů.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy (především
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Stanovy byly schváleny na zasedání Výboru klubu rodičů dne 13. února 2018a nabývají
účinnosti dne 1. března 2018.

