Stanovy Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Spolek rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. je dobrovolným spolkem zákonných zástupců žáků
Základní školy T.G. Masaryka a Mateřské školy Písek, Čelakovského 24 (dále jen „ZŠ“).
Čl. II
Sídlo
Adresa sídla Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z. s., je Čelakovského 24, 397 01 Písek.
Čl. III
Stanovy
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami. Stanovy ve svém úplném znění jsou uloženy v sídle spolku. Nestanoví-li
tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy tohoto spolku zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění.
Čl. IV
Účel Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
1) Spolek rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s., zejména
a) hájí práva, potřeby a zájmy žáků vzdělávajících se na ZŠ,
b) působí na členy spolku a příbuzné žáků tak, aby správně přistupovali k výchově žáků
ZŠ,
c) aktivně pomáhá ZŠ při plnění jejího poslání,
d) spolupůsobí při vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního
klimatu v ZŠ.
2) K účelu uvedenému v odstavci 1 Spolek rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s., zejména
a) zjišťuje potřeby a zájmy žáků,
b) zprostředkovává vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi členy spolku,
c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich
vyřizování,
d) předkládá podněty a doporučení ke koncepci školy, případně k právní úpravě v oblasti
výchovy a vzdělávání,
e) dobrovolně poskytuje materiální a imateriální pomoc při zajišťování výchovy žáků ZŠ
a zlepšování školního prostředí,
f) podporuje součinnost ZŠ s orgány vykonávající státní správu a samosprávu
ve školství,
g) spolupracuje s obdobnými spolky v České republice i v zahraničí.
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Čl. V
Hlavní činnost Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
1) Spolek při dosahování svých cílů hlavní činnosti postupuje v souladu s čl. IV. Hlavní
činnost není podnikáním.
2) Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků, grantů, darů a ze
zisku z vedlejší činnosti. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek
tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy
z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady.
Čl. VI
Členství ve Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý člověk starší 18 let,
bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti, jde-li o zákonného zástupce žáka ZŠ, osobu odpovědnou za výchovu žáka
ZŠ nebo osobu pečující o žáka ZŠ.
2) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
3) Osoba se stává členem spolku dnem včasného odevzdání zápisového lístku řediteli školy
nebo předsedovi spolku.
Čl. VII
Zánik členství
1) Členství ve Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. zaniká
a) ukončením vzdělávání žáka, od něhož se váže členství člena spolku podle čl. VI odst.
1 na ZŠ,
b) písemným prohlášením člena spolku doručeného řediteli školy nebo předsedovi
spolku,
c) zánikem spolku nebo výmazem školy z rejstříku školských právnických osob,
d) vyloučením.
2) Vyloučit člena spolku lze pro chování, kterým závažně porušil povinnosti vyplývající
z členství, nebo poškozující dobré jméno spolku. O vyloučení rozhoduje Hlavní výbor
Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
Čl. VIII
Seznam členů
1) Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Seznam členů je neveřejný.
2) Seznam členů obsahuje
a) jméno, příjmení člena,
b) aktuální příslušnost ke třídě podle žáka ZŠ, k němuž se váže jeho členství,
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c) údaje o placení členských příspěvků,
d) údaje o vzniku a zániku členství ve spolku.
3) Za seznam členů spolku, za zápisy v seznamu a výmazy členství odpovídá předseda
spolku.
Čl. IX
Práva a povinnosti členů
1) Člen má zejména právo
a) volit orgány spolku,
b) být volen do orgánu spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyřízení,
d) účastnit se aktivně činnosti spolku.
2) Člen má zejména povinnost
a) respektovat stanovy spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) platit členské příspěvky ve výši určené stanovami, popř. zápisné.
Čl. X
Sekce
1) Základním článkem spolku je sekce.
2) Sekci tvoří zákonní zástupci žáků ZŠ, osoby odpovědné za výchovu žáků ZŠ nebo osobu
pečující o žáky ZŠ, přičemž určující kritériem pro zařazení do sekce je třída, do níž je
žák, od něhož se váže příslušnost člena ke spolku, organizačně zařazen.
3) Označení sekce koresponduje s označením třídy žáka, k němuž se váže příslušnost člena
spolku.
4) K zakládajícímu shromáždění sekce jsou zváni všichni členové uvedení v odstavci 2
prostřednictvím třídního učitele žáka školy, od něhož se váže příslušnost člena ke spolku.
5) Sekce vzniká dnem, kdy vznikne školní třída žáků školy, od nichž se váže příslušnost ke
členům spolku.
6) Sekce zaniká dnem, kdy zanikne školní třída žáků školy, od nichž se váže příslušnost
člena ke spolku.
7) Shromáždění sekce svolává zástupce sekce nebo třídní učitel žáka školy, od něhož se
váže příslušnost člena ke spolku.
Čl. XI
Zástupce sekce
1) Sekce na svém zakládajícím shromáždění ze svého středu volí zástupce sekce, který se
dnem zvolení stává výkonným orgánem sekce na období nejméně jednoho školního roku.
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2) Zástupce sekce je jejím mluvčím, zastupuje sekci navenek a organizačně zabezpečuje
činnost sekce.
Čl. XII
Shromáždění sekce
1) Shromáždění sekce je jejím nejvyšším orgánem.
2) Shromáždění sekce svolává zástupce sekce nebo třídní učitel žáka školy, od něhož se
váže příslušnost člena ke spolku podle potřeby, zejména v souvislosti s konáním tzv.
rodičovských schůzek.
3) Zástupce sekce je povinen svolat shromáždění sekce, požádá-li o to nejméně polovina
členů sekce.
4) Shromáždění sekce je oprávněno ze svého středu zvolit nového zástupce v případě, že ten
stávající se funkce dobrovolně vzdá nebo zanikne jeho členství v sekci či ve spolku,
anebo svou funkci bezdůvodně nevykonává nebo ji vykonávat nemůže.
Čl. XIII
Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s., je hlavní výbor.
Čl. XIV
Hlavní výbor
1) Hlavní výbor
a) volí a odvolává předsedu Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s., členy kontrolní
a hospodářské komise, dojde-li k jejich zřízení,
b) určuje pořadí zástupců sekcí, kteří zastoupí předsedu spolku v případě, že předseda
spolku nemůže svou funkci vykonávat,
c) určuje hlavní a vedlejší činnost spolku,
d) určuje výši členských příspěvků a popř. zápisného,
e) schvaluje a mění stanovy spolku,
f) schvaluje zprávu o hospodaření spolku a výroční zprávu předsedy spolku, vyžádá-li si
jí na předchozím shromáždění,
g) rozhoduje jako odvolací orgán,
h) rozhoduje o přeměně a rozpuštění spolku a způsobu vypořádání jeho majetku.
2) Hlavní výbor si může vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky, zejména
organizační povahy.
3) Hlavní výbor svolává předseda spolku prostřednictvím ředitele ZŠ nejméně dvakrát
ročně. Termín konání oznámí každé sekci zpravidla nejpozději týden předem.
4) Právo účasti na hlavním výboru a právo zde hlasovat má každý člen spolku.
5) Mimořádný hlavní výbor svolá předseda spolku do 30 dnů poté, kdy
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a) o to požádá nadpoloviční většina zástupců sekcí,
b) o to požádá nejméně třetina členů spolku.
Čl. XV
Předseda spolku
1) Předseda spolku je volen na hlavním výboru na dobu 3 let tajným hlasováním. Své
funkce se ujímá den následující po dni volby.
2) Předseda spolku je statutárním orgánem Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. Navenek
jedná společně s dalším zástupcem sekce, na němž se shodne většina zástupců sekcí.
3) Předseda spolku
a) svolává hlavní výbor, řídí jeho zasedání a zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání
hlavního výboru do 30 dnů od jeho ukončení, přičemž ze zápisu musí být patrné, kdo
shromáždění svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven,
b) vede a řídí práci spolku v období mezi jednáními hlavního výboru,
c) vede písemnou agendu spolku a odpovídá za její archivaci,
d) dohlíží na dodržování stanov,
e) pečuje o rozvoj spolku.
4) Opatření předsedy spolku přijatá mezi hlavními výbory může nejbližší hlavní výbor
zrušit.
5) Nemůže-li předseda spolku vykonávat svou funkci, zastupuje jej matrikově nejstarší
zástupce sekce. Nemůže-li tuto funkci vykonávat ani matrikově nejstarší zástupce sekce,
funkci předsedu spolku vykonává zástupce sekce určený ve smyslu čl. XIV odst. 1 písm.
b), a to v pořadí určeném na hlavním výboru.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Čl. XVI
Hospodaření spolku
Zápisné se stanovuje ve výši 0 Kč, pokud hlavní výbor nerozhodne jinak.
Členský příspěvek se stanovuje ve výši 200 Kč na školní rok, pokud hlavní výbor
nerozhodne jinak.
Členské příspěvky se vybírají ve lhůtě do 30. listopadu školního roku.
Zásady hospodaření spolku stanoví hospodářský řád.
Veškeré funkce ve spolku jsou čestné.
Při činnosti ve spolku se hradí jen prokázané účelně vynaložené výdaje.
Čl. XVII
Společná a závěrečná ustanovení
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1) Změna stanov je přijata, jestliže na hlavním výboru, který o této změně rozhoduje, je
zastoupena více než polovina zástupců všech sekcí a pro změnu stanov se vysloví
nejméně dvě třetiny přítomných zástupců.
2) Pro změnu hospodářského řádu spolku platí odstavec 1 obdobně.
3) Není-li ve stanovách výslovně uvedeno jinak, je ke schválení příslušného rozhodnutí
nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny všech oprávněných k hlasování.
4) Rozhodnutí je přijato, získá-li prostou většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedajícího.
Čl. XVIII
Účinnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 24.11. 2015.

…………………………………………………..

Ing. Radek Masáček, v.r.
Předseda Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
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