
Stanovy spolku 
 

Spolek přátel Chaberské školy, z. s. 
 

Čl. I 
Název a sídlo 

Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen „spolek“) 
Sídlo: Praha  
IČ: 024 68 689 
Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 2583 

 
Čl. II 

Statut spolku 
 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu ustanovení §214 a následujících zák. č. 89/2012 

Sb., Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). 
 

Čl. III 
Účel spolku 

 
1. Účelem spolku je:  

- sjednocení výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, 
- pomoc škole při plnění jejího poslání v plnění úkolů v oblasti výchovné, materiální a 

finanční, 
- prosazování výchovy a vzdělávání dětí a všestranného rozvoje jejich osobnosti, 
- prosazovat oprávněné zájmy žáků, jejich zákonných zástupců a veřejnosti v oblasti 

výchovy a vzdělávání, 
- pořádat odborné semináře a kulturně-společenské akce, 
- navrhovat zlepšení pro fungování školy. 

 
Čl. IV 

Členství 
 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí 
s těmito stanovami. 

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku na školní rok. 
3. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením,  
b) úmrtím člena, 
c) u právnické osoby jejím zrušením, 
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, 



e) nezaplacením členského příspěvku na další školní rok, 
f) zánikem spolku. 

4. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný u předsedy výboru spolku. Zápis a výmazy v 
tomto seznamu provádí předseda výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv 
změně podstatných údajů. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti členů 
 

1. Člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze, 
b) hlasovat na jednání členské schůze, 
c) volit orgány spolku, 
d) být volen do orgánů spolku, 
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
f) podílet se na praktické činnosti spolku. 

2. Člen spolku má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 
Čl. VI 

Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou: 
a) členská schůze, 
b) rada rodičů, 
c) výbor. 

 
Čl. VII 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
3. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá 

členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. 
4. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo 

elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na 
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději patnáct dní před jejím 
konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. 

5. Členská schůze je usnášení schopná vždy, když byla řádným způsobem svolána. 



6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je 
přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku. 

8. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o změnách, stanov spolku, 
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a 

roční závěrku hospodaření, 
c) volí a odvolává radu rodičů, 
d) volí a odvolává členy výboru 
e) rozhoduje o odměně členů výboru za výkon funkce, 
f) rozhoduje o zrušení členství,  
g) rozhoduje o zrušení spolku. 

9. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 
orgánu spolku. 

10. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na zasedání členské 
schůze. 

 
Čl. VIII 

Rozhodování členů per rollam 
 
1. Hlasování mimo zasedání členské schůze – per rollam je možné využít v jakýchkoli 

případech. 
2. Hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, případně písemně s využitím poštovních 

služeb.  
3. Návrh na rozhodování per rollam je zaslán jednotlivým členům e-mailem na e-mailovou 

adresu uvedenou v seznamu členů či písemně s využitím poštovních služeb na adresu 
uvedenou v seznamu členů. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady 
potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se 
má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření je 14 dní od doručení návrhu. 

4. Vyjádření člena musí obsahovat den, měsíc a rok, kdy bylo učiněno a podpis (možný 
elektronický) člena na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Při splnění těchto 
podmínek se vyjádření považuje za platné uplatnění hlasovacího práva v rámci hlasování 
členské schůze. 

 
Čl. IX 
Výbor 

 
1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 



2. Výbor má 3 členy: předseda, místopředseda a pokladník. Výbor je způsobilý se usnášet, 
jsou-li přítomni alespoň dva členi výboru. K přijetí rozhodnutí výboru je třeba, aby pro 
něj hlasovala nadpoloviční většina členů výboru. 

3. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. 
4. Za spolek jedná každý člen výboru samostatně. 
5. Funkce člena výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze 

členů. 
6. Funkční období výboru je 3 roky. 
7. Výbor zejména: 

a) jedná za spolek,  
b) svolává členskou schůzi, 
c) vede seznam členů spolku,  
d) rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku 
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,  
f) odpovídá za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. 

 
Čl. X 

Rada rodičů 
 

1. Rada rodičů je složena z rodičů a právních zástupců žáků školy. Každá třída má právo 
zvolit si dva své zástupce do rady rodičů. 

2. Rada rodičů zejména: 
a) organizuje činnost spolku,  
b) je poradním orgánem výboru, 
c) kontroluje hospodařená spolku,  
d) kontroluje činnost výboru spolku. 

3. Rada rodičů je schopná se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 členů Rady rodičů. K přijetí 
rozhodnutí Rady rodičů je třeba, aby pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina 
přítomných členů Rady rodičů. 

 
Čl. XI 

Zásady hospodaření 
 

1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši 
schválené členskou schůzí pro příslušný rok. Jinými zdroji příjmů spolku mohou být 
výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod. 

2. Dispoziční právo k účtům spolku má předseda, místopředseda a pokladník. 
3. Evidenci hospodaření vede pokladník spolku v pokladní knize a vždy při jednání výboru 

předkládá ke kontrole. 
4. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracují členové výboru. S tímto ročním zúčtováním 

seznámí radu rodičů, která toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést 
vypořádání s finančním úřadem, členové výboru toto vypořádání zajistí. 



 
Čl. XII 

Zánik spolku 
 

1. Spolek lze zrušit pouze členskou schůzí. 
2. Členská schůze rozhodne o zrušení spolku hlasováním. 
3. Při zrušení spolku výbor jmenuje likvidátora. 
4. Členská schůze rozhodne o vypořádání likvidačního zůstatku. 
 

Čl. XIII 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními „NOZ“.  
 
 
 

V Praze dne ………………… 

 

 

 

Jméno Příjmení   Jméno Příjmení   Jméno Příjmení 

Člen výboru    Člen výboru    Člen výboru 


