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I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Název spolku: Klub rodičů a přátel školy Svobodné Dvory, z.s. (dále jen 

spolek). 
 
2. Sídlo spolku: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné 

Dvory, 503 11, Spojovací 66. 
    IČ: 459 83 887 
3. Jedná se o spolek při Základní škole a Mateřské škole Svobodné Dvory a je 

založený ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je 
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená 

za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova a vzdělávání dětí a 
mládeže, podpora jejich zájmové, sportovní a kulturní činnosti a rozšiřování 
spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími subjekty, jež o tuto činnost projeví zájem.  

 
5. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní 
činnosti. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. 

 
6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se 

řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 
 

II. 
Cíle spolku 

 
1. Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí k rozvoji 

školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy. 
 
2. Spolek dále podporuje zájmovou činnost dětí a žáků školy, podle zájmu pořádá 

pro děti a žáky speciální kurzy, pro děti, žáky, jejich rodiče a další zájemce pořádá 
kulturní, sportovní a společenské akce. 

 
3. Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy. 
 
4. K podpoře plnění uvedených cílů provozuje vedlejší hospodářskou činnost 

související se zaměřením spolku. 
 
 

III. 
Členství ve spolku 

 
1. Členem se stává zákonný zástupce žáka, zapsaného do Základní školy Svobodné 

Dvory.    Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu 
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 
příslušnosti souhlasí s cíly a stanovami klubu. (dále jen „člen“). Členství se váže na 
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osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

    Členem spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, jež 
prostřednictvím svého statutárního orgánu projeví zájem o členství a práci ve 
spolku. 

 
2. Členství ve spolku vzniká okamžikem schválení nejvyšším orgánem  spolku. Tento 

může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přijetím 
žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. 
Rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena spolku musí být žadateli sděleno písemně a 
musí být poučen o opravném prostředku.  

 
3. Členství ve spolku zaniká: 
a) ukončením školní docházky žáka na ZŠ Svobodné Dvory 
b) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství. 

Členství končí dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení 
členství . 

c) úmrtím nebo zánikem právnické osoby, 
d) vyloučením: 

- pro nezaplacení členského příspěvku, pokud nezaplatí členský příspěvek ani v 
přiměřené lhůtě určené orgánem spolku v písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl 
na tento následek ve výzvě upozorněn 

- pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo členské povinnosti nebo 
ohrožuje řádné plnění poslání spolku. 

O vyloučení člena spolku rozhoduje orgán spolku. Písemné rozhodnutí o vyloučení 
ze spolku musí obsahovat důvod uvedený v písm. d), musí být členu spolku 
doručeno a musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Členství zaniká 
dnem, kdy mu bylo doručeno konečné rozhodnutí o vyloučení.   

e) zánikem spolku  
 

IV. 
Práva členů 

 
Člen má právo zejména: 
a) aktivně se podílet na činnosti spolku 
b) být volen do orgánů spolku 
c) účastnit se jednání shromáždění delegátů spolku,  
d) být pravidelně, nejméně jedenkrát ročně informován o rozpočtu a hospodaření 

spolku. 
 

V. 
Povinnosti členů 

Členové spolku jsou povinni: 
a) dodržovat stanovy spolku,  
b) plnit usnesení orgánů spolku 
c) řádně platit členské příspěvky 
d) řádně hospodařit s majetkem spolku 
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Spolek vede seznam svých členů, který je neveřejný a je uložen v sídle spolku.  
 
 
 
 
 

VI. 
Orgány spolku 

 
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 
 
1. dílčí členské schůze 
2. shromáždění delegátů 
3. předseda 

VII. 
Shromáždění delegátů 

 
Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů, které plní působnost členské 
schůze.Shromáždění delegátů se schází nejméně dvakrát v kalendářním roce. 
Shromáždění delegátů má právo se účastnit každý člen spolku, kolektivní člen 
jedním zástupcem, který byl zvolen delegátem na dílčích schůzích konaných ve 
všech třídách základní školy. Z každé třídy je volen jeden delegát. Jednání 
shromáždění delegátů svolává orgán spolku písemnou pozvánkou nejpozději 7 
kalendářních dnů před jednáním shromáždění delegátů.  
 
Shromáždění delegátů přísluší rozhodovat o základních otázkách činnosti spolku, 

zejména o: 
- zániku spolku jeho dobrovolným rozpuštěním 
- schvalování či změně stanov spolku, 
- schvalování zásad hospodaření spolku, 
- schvalování výše a způsobu placení členského příspěvku 
- projednání zprávy o činnosti spolku  

 

VIII. 
Dílčí členské schůze 

 
Na dílčích členských schůzích, které se konají ve všech třídách základní školy jsou 
voleni delegáti shromáždění delegátů. Delegáty na shromáždění delegátů volí 
všichni členové spolku příslušné třídy. Dílčí členské schůze se musí konat v období 
maximální jednoho kalendářního měsíce před jednáním shromáždění delegátů. 
 

IX. 
Předseda 

 
 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 

všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených 
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s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku 
nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a 
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat 
rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

 
2. Předseda je volen  shromážděním delegátů spolku na dobu 5 let.  

Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 
 

3. Předseda je povinen: 
a) svolávat  zasedání shromážděním delegátů spolku, 
b) vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku, 
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání  

 

X. 
Majetek a hospodaření spolku 

 
1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým samostatně 

hospodaří. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto 
stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k 
vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky spolku 
nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 
plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případné odměny 
funkcionářům spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, 
odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních 
předpisů spolku. 

 
2. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který schvaluje orgán spolku a zásadami, 

které schvaluje shromáždění delegátů. 
 
3. Spolek získává majetek, zejména z těchto zdrojů: 

- členské příspěvky, 
- dary, 
- zisky z vlastního podnikání, 
- dotace, příspěvky města, státu, atd. 

 
4. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve 

vnitřních předpisech a směrnicích spolku. 
 
5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Zánik spolku. O zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje shromáždění 

delegátů. K zániku dojde, jestliže pro něj hlasují nejméně dvě třetiny všech 
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delegátů s hlasem rozhodujícím. Současně shromáždění delegátů rozhodne o 
vypořádání spolkového majetku a určí likvidátora.  

 
2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení shromážděním delegátů a 

účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin 
spolkového rejstříku. K tomuto dni pozbývají účinnosti stanovy ze dne 3.12.1991 
registrovány pod zn. VSC/1-8848/91-R. 

 
 
  V Hradci Králové  dne 24.11.2015 


