
1.  Název a  sídlo

1.     Názevspolku:

2.     Sídlo:

Stanovy

Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s.
Pozděchov 192, 756 11 Pozděchov

11.  Úvodní ustanovení

1.    Sdružení  rodičů  a   přátel  ZŠ  a  MŠ  Pozděchov,  z.s.  (dále  jako  ,,sdružení"),  je  dobrovolným
sdružením  rodičů,  zákonných zástupců  dětí a  občanů,  kteří se  zajímají o vzdělání a  výchovu
dětí.

2.    Sdružení je  nepolitickou,  zájmovou  organizací,  zastupující zájmy dětí.  Hájí a  prosazuje jej.ich
vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj osobnosti.

3.     Sdružení j.e  nezávislé. Se školou, s orgány státní správy, samosprávy a i.inými společenskými a
veřejnými institucemi jedná na základě partnerství a vzájemného respektování.

111.  Účel  sdružení

1.     Účelem  sdruženíje  poskytovat účinnou a  dobrovolnou  pomoc ZŠ a  MŠ Pozděchov při plnění

jejich poslání spočívající zejména:

-      vodbornéazájmovéčinnostidětí
-       ve vytvářenívhodných podmínek pro volnočasové aktivity dětí, organizace mimo školních

činností dětí
-      v  organizaci  společenských,  vzdělávacích  a  sportovních  akcí  zaměřených  na   podporu

školy a jejích žáků
-       v přispívání škole  materiálními a finančními  prostředky na zajišt'ování výchovné činnosti a

zlepšování školni'ho  prostředí
-       při  získávání dárců  a  sponzorů,  organizování  účelové  sbírky  peněžních  prostředků  nebo

movitých věcí
-       vaktivní  spolupráci   sorgány  státní  správy  a   na   úseku   sociální  politiky  vůči   rodině  a

m'ádeži
-       vmožnosti   pomoci   rodičů  a  škole,   popřípadě  sponzorování  vzájemné  činnosti  školy  a

sdružení.

lv. Organizace sdružení

1.    Orgány sdruženíjsou:
a)     Členská schůze
b)     Kolektivnívýbor
c)     Revizníkomise

V. Členské schůze

1.     Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2.     Působnostčlenské schůze plní řádníčlenové spolku.



3.    Členská  schůze  se  schází  nejméně jednou  ročně.  Zasedání  členské  schůze  sdružení  svolává
kolektivní  výbor  nejméně  třicet  dnů  před  jeho   konáním,  a  to  zveřejněním   pozvánky  na
stránkách  školy,   s   uvedením   místa,  času  a   pořadu  zasedání.  Členská   schůze  je   usnášení
schopná,  pokud  se  zúčastní  nadpoloviční  většina  řádných  členů.  Usnesení  přijímá  většinou
hlasů  přítomných v době usnášení;  každý člen  má jeden  hlas.  Není-li členská schůze schopná
usnášet,   svolá   kolektivní  výbor   náhradní  členskou   schůzi   do  jednoho   měsíce   ode   dne

původního  konání, tato opakovaná  členská schůze je  usnášení schopná  bez ohledu  na  počet
přítomných členů.

4.    Členská schůze zejména:
-       volía odvolává členy kolektivníhovýboru a členy revizní komise
-       schvaluje  zprávu  o  činnosti  sdružení  a  zprávu  o  výsledku  hospodaření  za  předcházející

období
-       schvaluje koncepci činnosti sdružení na dalšíobdobí
-       schvaluje rozpočetsdružení na příštíobdobí
-      schvaluje změnystanov
-       stanovuje výši a splatnost členských příspěvků dle druhu členstvíve sdružení
-       stanovuje podmínky pro řádné a ostatníčlenstvíve sdružení

Vl.  Kolektivní výbor

1.     Kolektivní výbor je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jménem
sdružení.  Kolektivní  výbor  rozhoduje  o  všech  záležitostech  sdružení,  pokud  tyto  záležitosti
nepatří do působnosti členské schůze či revizní komise.

2.     Kolektivní  výbor  má  3  členy,  kteří jednaj.í  společně.  Členové  výboru  se  volí  na  dobu  5  let
s možností opětovného zvolení. Členy výboru volí členská  schůze,  která je rovněž oprávněna
člena výboru odvolat z jakýchkoliv důvodů nebo i bez udání důvodu.

3.     Kolektivnívýborzejména:
•       organizuje činnost sdružení
-       předkládá  na  zasedání  členské  schůze  zprávu  o  činnosti  sdružení  a  zprávu  o  výsledku

hospodaření za předcházející období
-       předkládá na zasedáníčlenské schůzi návrh koncepce činnosti sdružení na dalšíobdobí
-       předkládá  na zasedáníčlenské schůzi rozpočet sdružení na příštíobdobí.

Vll.  Revizní komise

1.     Revizní  komise je  oprávněna  kontrolovat veškerou  činnost  sdružení a  projednávat  stížnosti
členů.

2.     Revizní  komise   má  3  členy.  Členové   revizní  komise  nejsou  členy  žádného  jiného  orgánu
spolku.  Členové  revizní  komise  jsou  zvoleni  na  ustavující  schůzi,  na  dobu  5  let  s možností
opětovného zvolení.  Dále pak členy revizní komise volí a odvolává členská schůze.

3.     Revizní komise vyhotovuje o své činnosti revizní zprávu nejméně lx ročně.

Vlll.  Hospodaření spolku

1.     Sdružení  hospodaří s prostředky  získanými  z členských  příspěvků  ve výši  schválené  členskou
schůzí  a  případnými  dary  od  fyzických  a  právnických  osob,  či  získanými  granty.  Prostředky
vynakládá na úkony spojené s účelem sdružení, řádně podložené účetními doklady.

2.     S výsledky hospodaření seznamuje kolektivní výbor členy sdružení na členské schůzi.



3.    S majetkem hospodaří kolektivnívýbor, dle rozpočtu, který byl schválen na členské schůzi.

lx. Členství

1.    Členstvíve sdruženíje různého druhu:
a)     Řádné
b)     Mimořádné

2.     Řádný  člen  je  rodič  nebo  zákonný  zástupce  dítěte,  navštěvujícího  ZŠ  a  MŠ  Pozděchov,  má
zaplacen   členský   příspěvek   ve   výši   termínu   stanoveném   členskou   schůzí   a   souhlasí   se
stanovami. Řádný Člen má právo:

účastnit se jednání a rozhodování členské schůze
aktivně se účastnit činností sdružení

předkládat   prostřednictvím   kolektivnímu   výboru   a   členské   schůzi   své   náměty   a
připomínky k činnosti sdružení

3.     Mimořádný člen je ostatní osoba,  která  má zájem se aktivně zapojit do činnosti sdružení,  má
zaplacen členský příspěvek a souhlasí se stanovami sdružení. Mimořádný člen má právo:
-       aktivně se účastnitčinnostísdružení

4.     Povinnosti všech členů sdružení:
•      dodržovat stanovya plnit usneseníorgánů sdružení
-       platit členský příspěvekve výši a termínech stanovených členskou schůzí

X. Závěrečné ustanovení

1.    Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Pozděchově dne 08. 04. 2022

Jana Michalíková

Jana Hromadová

Eva Smetanová
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Zdenka Novosádová


