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Stanovy Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III, z.s. 
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

čl. 1 

1. Společnost přátel Základní školy Pardubice-Polabiny III, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným 

sdružením zákonných zástupců žáků Základní školy Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 (dále 

jen „škola“) a jeho úprava se řídí ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“). 

čl. 2 

2. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek fyzických osob – zákonných zástupců žáků školy.  

 

 

II. 

Základní ustanovení 

 

čl. 3 

1. Spolek nese název: Společnost přátel Základní školy Pardubice-Polabiny III, z.s. 

 

2. Spolek je spolkem ve smyslu občanského zákoníku. 

 

3. Sídlem spolku jsou: Pardubice. 

 

 

III. 

Účel a činnost spolku 

 

čl. 4 

1. Účelem spolku je podpora spolupráce mezi školou a zákonných zástupců žáků školy a pomoc 

škole při naplňování jejího poslání. 

 

2. Hlavní činností spolku je zejména: 

a) zajišťování kontaktu mezi zákonnými zástupci žáků školy a vedením školy, 

b) organizování a finanční podpora kulturních a sportovních akcí pro žáky školy a jejich zákonné 

zástupce, 

c) zlepšování materiálního vybavení školy, 

d) organizování a finanční podpora akcí v oblasti enviromentální výchovy žáků školy.  

 

3. Vedlejší hospodářskou činnost spolek nevyvíjí. 

 

III. 

Členství ve spolku 

 

čl. 5 

1. Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který je zákonným zástupcem žáka školy, 

souhlasí s účelem spolku, je rozhodnut se podle svých možností podílet na jeho účelu, a zaplatí 

členský příspěvek. 

 

2. Každý člen spolku náleží ke skupině zákonných zástupců ve třídě, kterou navštěvuje jím 

zastupovaný žák. 
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2. Členství je dobrovolné. Nikomu ze zákonných zástupců žáků školy není upřeno právo požádat o 

členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. 

 

čl. 6 

1. Členem spolku se může stát pouze zákonný zástupce dítěte, které je žákem školy, a který podá u 

spolku písemnou přihlášku za člena spolku. 

 

2. Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí zákonného zástupce dítěte, který je žákem školy a 

který podal u spolku písemnou přihlášku. 

 

3. Členství zaniká: 

a) nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok, a to pokud člen nezaplatí příspěvek 

na příslušný školní rok do 31.12. příslušného školního roku, 

b) dnem, kdy dítě, jehož je člen spolku zákonným zástupcem, přestane být žákem školy,  

c) vystoupením člena ze spolku, 

d) vyloučením člena ze spolku, 

e) smrtí člena, 

f) zánikem spolku. 

 

4. Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen 

a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí spolku, 

b) dopustil se i mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně 

odsouzen. 

O vyloučení člena rozhoduje výbor. 

 

IV. 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

čl. 7 

Člen má zejména právo: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) volit a být volen podle stanov spolku, 

c) účastnit se akcí pořádaných spolku, 

d) obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti 

spolku, vedení školy, pedagogického sboru, školní jídelny či školní družiny. 

 

čl. 8 

Člen je povinen: 

a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku v mezích jejich působnosti a 

pravomoci, 

b) hradit členské příspěvky, 

c) podle svých možností a schopností se podílet na účelu a činnostech spolku, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

  

 

V. 

Orgány Spolku 

 

čl. 9 

Spolek je spravován těmito svými orgány: 

a) skupiny zákonných zástupců, 

b) výbor, 
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c) předseda výboru. 

 

 

čl. 10 

1. Skupiny zákonných zástupců jsou základními orgány spolku, ve kterých se sdružují zákonní 

zástupci žáků jednotlivých tříd školy.  

 

2. Každá skupina zákonných zástupců volí ze svého středu jednoho zástupce, který ji zastupuje ve 

výboru (dále jen „zástupce třídy“). Jeden člen spolku může současně zastupovat pouze jednu 

skupinu zákonných zástupců. 

 

čl. 11 

Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Do výlučné působnosti výboru náleží: 

a) schvalovat stanovy a jejich změny, 

b) volit a odvolávat předsedu výboru, 

c) volit a odvolávat účetní spolku,  

d) schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření, 

e) rozhodovat o zániku spolku, 

f) stanovit výši členského příspěvku, 

g) rozhodovat o vyloučení člena. 

 

čl. 12 

Právo účastnit se jednání výboru má každý zástupce třídy. Jednání výboru svolává předseda výboru 

nejméně jednou ročně. Zástupci tříd jsou svoláni písemnou pozvánkou nejméně 3 dny před konáním 

jednání. Výbor je schopen se usnášet, pokud se jednání výboru účastní alespoň polovina všech 

zástupců tříd. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných zástupců tříd. 

 

čl. 13 

1. Předseda výboru je statutárním orgánem spolku.  

 

2. Předseda výboru rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny skupinám zákonných 

zástupců a výboru.  

 

3. Předseda výboru zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči třetím osobám. 

Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. 

 

4. Předseda výboru je volen ze členů výboru a je jím volen. 

 

5. Funkční období předsedy výboru trvá tři roky. Předseda výboru může být zvolen opakovaně. 

 

čl. 14 

1. Účetní spolku je volen ze členů výboru a je jím volen. 

 

2. Účetní spolku odpovídá za účetní operace, dodržování rozpočtu a vedení účetnictví (účetní 

evidence) v souladu s právními předpisy. 

 

5. Funkční období účetního spolku trvá tři roky a může být zvolen opakovaně. 



 

4 

 

 

 

VI. 

Hospodaření spolku 

 

čl. 15 

Předseda výboru spravuje majetek spolku s odbornou péčí a je odpovědný za jeho správu výboru. 

Spolek hospodaří na základě ročního rozpočtu hospodaření schváleného výborem. Změny rozpočtu 

musí schválit výbor. 

 

čl. 16 

Prostředky na činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů a finančního vypořádání 

akcí organizovaných spolkem v rámci jeho činnosti. 

 

čl. 17 

Finanční prostředky jsou vynakládány v souladu s účelem spolku. 

 

čl. 18 

Při zániku spolku rozhodují zástupci tříd o způsobu vypořádání případného majetku spolku. 

 

 

VII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

čl. 19 

Není-li ve stanovách spolku uvedeno jinak, řídí se činnost spolku ust. § 214 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

čl. 20 

O zrušení spolku rozhoduje výbor, který zároveň jmenuje i likvidátora. 

 

čl. 21 

Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne ………….. kdy byly schváleny výborem spolu a 

nahrazují stanovy ze dne ……………….. 

 

 

V Pardubicích dne ……………………. 

 

 

…………………………………………. 

předseda výboru  

 


