SRPDŠ při Základní škole,
Liberec – Vratislavice nad Nisou, p.o.
Adresa: Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11,
e-mail: srpds@zs.vratislavice.cz

STANOVY SPOLKU
čl. I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku je:

”SRPDŠ při Základní škole, Liberec - Vratislavice nad Nisou, p.o. ” (dále jen ”
spolek”);

Sídlo spolku je:

Základní škola, Liberec - Vratislavice nad Nisou, p.o.
Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11.

a) Spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
b) Spolek se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
c) Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich
vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
d) 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.
čl. II.
Cíle spolku
Cíle spolku jsou:
 zastupovat zájmy žáků a jejich zákonných zástupců ve spolupráci s vedením ZŠ;
 spolupráce s organizováním mimoškolních aktivit žáků ZŠ;
 pomoc při získávání finančních prostředků z grantů obce Vratislavice nad Nisou, statutárního města
Liberec a Libereckého kraje;
 správa fondu spolku – přerozdělování finančních prostředků získaných od zákonných zástupců žáků ZŠ;
 spolupráce na projektech ZŠ;
 spolupráce na řešení problémů ZŠ;
 shromažďování námětů, připomínek a podnětů zákonných zástupců žáků na ZŠ a naopak.
čl. III.
Náplň a formy činnosti
a) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
b) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech spolupráce
zákonných zástupců žáků se základní školou, zejména:
 soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 organizování školní a mimoškolní činnosti;
 účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 osvětová činnost.
c) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
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čl. IV.
Členství ve spolku
a) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let.
b) Zákonní zástupci žáků ZŠ Vratislavice nad Nisou se stávají členy spolku automaticky po zaplacení ročního
příspěvku do fondu SRPDŠ.
c) Zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd jsou zastupováni „Třídními důvěrníky“.
d) Třídní důvěrníci jsou voleni v jednotlivých třídách na začátku školního roku.
e) Výši členských příspěvků stanoví a odsouhlasí rada SRPDŠ při prvním setkání v daném školním roce.
Členství zaniká:
 ukončením školní docházky žáka na ZŠ Vratislavice nad Nisou;
 neuhrazením ročního příspěvku do fondu SRPDŠ;
 zánikem spolku.
Člen má právo:
 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
Člen má povinnost:
 dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
 svou činností naplňovat cíle spolku,
 svou činností nepoškozovat dobré jméno spolku a ani k této činnosti nenabádat jiné;
 platit členské příspěvky.
čl. V.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
 rada,
 výkonný výbor.
čl. VI.
Rada spolku
a) Radu spolku tvoří volení zástupci jednotlivých tříd, třídní důvěrníci. Pověřený zástupce smí zastupovat pouze
jednu třídu.
b) Rada je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně dvakrát ročně.
c) Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, kteří jednají společně. Dále rada volí pokladníka spolku.
d) Radu spolku svolává výkonný výbor. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku;
nesejde-li se usnášeníschopná rada, svolá výkonný výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než
za 5 dnů) náhradní schůzi rady, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Rada přijímá
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rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud
tyto stanovy neurčí jinak.
e) Radu svolá také výkonný výbor spolku, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce,
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
f) Schůzi rady řídí předseda spolku. V případě nepřítomnosti předsedy vede schůzi místopředseda spolku. Zápis
ze schůze pořizuje místopředseda spolku.
g) Rada schvaluje stanovy spolku a jejich změny.
h) Rada schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období.
ch) Rada rozhoduje o vyloučení člena.
i) Rada rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů rady spolku.
j) Rada stanovuje výši členských příspěvků.
čl. VII.
Výkonný výbor
a) Výkonný výbor spolku je tříčlenný. Výkonným výborem se rozumí: předseda spolku, místopředseda spolku
a pokladník. Všichni jsou voleni přímo radou.
b) Činnost výkonného výboru spolku řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů v případě, že
výkonný výbor nebo rada se sejde v sudém počtu.
c) Předseda je statutárním orgánem spolku. Jménem spolku dále jednají předsedou a radou písemně pověření
členové spolku.
čl. VIII.
Pokladník spolku
a) Pokladníka schvaluje rada spolku a je odpovědný za hospodaření spolku.
b) Pokladník zodpovídá za správné vedení účtu spolku, který je vedený u České spořitelny. Transakce
v hotovosti nebo převodem z účtu budou vždy provedeny se souhlasem předsedy spolku.
c) Pokladník připravuje pro předsedu spolku na každé jednání rady zprávu o hospodaření spolku.
čl. IX.
Zásady hospodaření
a) Spolek je neziskovou organizací. Hlavní příjmy jsou členské příspěvky. Případné příjmy budou tvořit dary,
dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
b) Pravidla pro čerpání prostředků z fondu SRPDŠ jsou schváleny pro každý školní rok a jsou nedílnou součástí
zprávy o hospodaření.
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c) Návrh na úpravu pravidel může předložit jakýkoliv člen spolku.
d) Žádost o čerpání prostředků z fondu na jednotlivé akce může předložit jakýkoliv člen spolku nebo zástupce
školy.
e) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov
a rozpočtem spolku.
čl. X.
Okolnosti zániku spolku
a) Spolek může zaniknout sloučením s jiným spolkem s podobnou náplní činnosti, nebo dobrovolným
rozpuštěním.
b) V případě zániku spolku rada rozhodne o způsobu likvidace závazků a majetku SRPDŠ.

Ve Vratislavicích nad Nisou dne 1. 1. 2015
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