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S T A N O V Y 
 

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.  
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.  (dále jen „spolek“). 
2. Sídlem spolku je:  Základní škola JIŽNÍ IV., Jižní IV. č. 1750/10, 141 00 PRAHA 4, 

Záběhlice. 
3. IČ 45247188 
4. Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. L 

3052 
5. Účel spolku je:  
- prosazování oprávněných zájmů žáků, jejich rodičů, veřejnosti v oblasti výchovy a 

vzdělávání,  
- podílení se na koordinaci výchovného působení rodiny a školy,  
- pomáhat škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční,  
- pořádání odborných seminářů,  
- pořádání kulturně-společenských akcí. 
6. Spolek je otevřený a nezávislý, spolupracující se:   
a) zákonnými zástupci žáků a občanů, 
b) zástupci právnických a fyzických osob,  
c) dalších organizací,  
d) zástupci jiných občanských sdružení,  
e) zástupci kulturních a osvětových zařízení,  
f) kolektivem pedagogických pracovníků školy,  
g) orgány st. správy a samosprávy,  
h) organizací, nadací, fondů poskytujících dary a příspěvky na činnost a pořádání akcí,  
i) dalšími subjekty. 
7. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále též jen jako „NOZ“), tedy samosprávným, dobrovolným svazkem jeho 
členů. 

8. Spolek se ve své činnosti řídí ustanoveními těchto stanov a obecně závaznými 
právními předpisy. 

9. Spolupráce spolku a školy vychází z ustanovení vyhlášky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se stanovují pravidla pro výkon práv 
sdružení rodičů a jiných zájmových sdružení při škole. 

 
 

Článek II. 
Členství 

 
1. Členství ve spolku vzniká: 
a) podáním přihlášky, 
b) zaplacením členského příspěvku.    
2. Členem spolku se může stát občan ČR anebo fyzická osoba s trvalým pobytem na 

území ČR, jestliže dovršila věku osmnácti let.  
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3. Členství ve spolku zaniká: 
a) vystoupením ze spolku, 
b) nezaplacením členského příspěvku,  
c) úmrtím člena spolku.  
4. Členství zaniká dnem, kdy bylo takové oznámení spolku doručeno, anebo se o takové 

skutečnosti spolek dozvěděl. Již zaplacený příspěvek se nevrací.  
5. Členství ve spolku může být ukončeno i proti vůli člena, a to hlasováním o vyloučení 

člena na shromáždění třídních delegátů. 
6. Práva členů: 
a) účastnit se činnosti spolku, 
b) být pravidelně informován o dění ve spolku, 
c) užívat výhod člena spolku, 
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na 

své dotazy, 
e) volit a být volen do orgánů spolku. 
7. Povinnosti členů: 
a) platit členské příspěvky, v částce a ve lhůtě splatnosti, dle usnesení shromáždění 

třídních delegátů, 
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 
c) dodržovat stanovy spolku, 
d) vykonávat činnost, kterou na sebe dobrovolně převzal. 
8. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

 
 

Článek III. 
Hlavní činnosti spolku 

 
1. Vykonává činnosti dle čl. I. těchto stanov a další dle usnesení shromáždění třídních 

delegátů.  
2. Má právo vyjadřovat se: 
a) ke koncepci výchovné a vzdělávací práci školy, k jejím výsledkům a zkvalitnění, 
b) ke kázeňským problémům žáků a způsobu jejich řešení, 
c) k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální, k rozpočtu a 

hospodaření školy, 
d) k provozu školy, hygienickým a stravovacím podmínkám,  
e) navrhovat inovativní zlepšení pro fungování školy. 
3. Podává návrhy, připomínky a podněty k činnosti školy řediteli školy, Školské radě 

anebo jejímu zřizovateli.  
4. Vede účetnictví a má bankovní účet, na kterém jsou uloženy peněžní prostředky 

skládající se z členských příspěvků, připsaných úroků, darů, výnosů z činností etc., o 
jejichž použití rozhoduje shromáždění třídních delegátů. 

 
 

Článek IV. 
Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou:  
a) členská schůze, 
b) výbor, 
c) shromáždění třídních delegátů, 
d) třídní delegát.  
2. Funkční období volených orgánů spolku jsou dva roky.  
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3. Volí se vždy do 31. října příslušného roku.  
 
 

Článek V. 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, jejíž působnost plní shromáždění 

třídních delegátů, ledaže shromáždění třídních delegátů nebude usnášeníschopné. 
V takovém případě namísto shromáždění třídních delegátů plní vše členská schůze viz 
čl. VIII. stanov a dále podle zákona, a to až do doby usnášeníschopnosti shromáždění 
třídních delegátů.  

2. Do výlučné pravomoci řádné členské schůze náleží rozhodnout o dobrovolném 
rozpuštění spolku.      

3. Není-li členská schůze schopna se usnášet, řídí se pravidla pro svolání a hlasování 
náhradní členské schůze podle § 257 NOZ.  

 
 

Článek VI. 
Výbor 

 
1. Výbor je kolektivním orgánem spolku, volený shromážděním třídních delegátů. Řídí 

činnost spolku při shromáždění třídních delegátů. Ze své činnosti je odpovědný 
výhradně shromáždění třídních delegátů. Jeho rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční 
většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy výboru.  

2. Výbor je čtyřčlenný, a tvoří jej:  
a) předseda,  
b) místopředseda,  
c) člen výboru,  
d) pokladník.  
3. Předsedu výboru volí ze svého středu a odvolává shromáždění třídních delegátů.  
4. Členy výboru volí ze svého středu a schvaluje shromáždění třídních delegátů na návrh 

předsedy výboru. Navrženým a zvoleným členem výboru může být i člen spolku.  
5. Výbor zejména: 
a) svolává shromáždění třídních delegátů anebo členskou schůzi spolku a zabezpečuje 

plnění rozhodnutí, 
b) zabezpečuje spolupráci spolku se školou, školní jídelnou a školní družinou, 
c) řeší a zabezpečuje naplňování předmětu činnosti spolku, 
d) je součinný s ředitelem školy a třídními učiteli při volbě třídních delegátů, 
e) zabývá se řešením stanovisek třídních schůzí, připomínek, podnětů, stížností a 

doporučení rodičů; na požádání zákonné zástupce žáků informuje o své činnosti a 
výsledcích z jednání, 

f) podle potřeby může zřizovat stálé nebo dočasné odborné sekce, 
g) zabezpečuje uložení veškeré dokumentace spolku (seznam členů, zápisy členské 

schůze, zápisy ze shromáždění třídních delegátů, výboru, korespondenci etc.); 
dokumenty se archivují v archivu budovy školy – sídla spolku, 

h) spolupracuje se Školskou radou a orgány zřizovatele školy, 
i) zajišťuje řádnou evidenci členské základny, ve spolupráci s vedením školy, 
j) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s podobnými sdruženími, fyzickými a 

právnickými osobami a další dle čl. I. stanov, 
k) předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku shromáždění třídních delegátů,  
l) podává žádosti o dotace na činnost anebo na pořádané akce,  
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m) vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy v seznamu provádí výbor, a to vždy 
nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy je mu prokázána skutečnost znamenající změnu 
v seznamu členů anebo změna o které se dozvěděl (přijetí nového člena, vyloučení 
člena, úmrtí člena, změna kontaktních údajů člena). Seznam členů není zpřístupněn.  

6. Výbor svolává a jeho činnost řídí předseda výboru, který zastupuje spolek navenek. 
Právní jednání za spolek je platné tehdy, jestliže je opatřeno nejméně dvěma podpisy 
členů výboru. V nepřítomnosti předsedy výboru vykonává jeho povinnosti 
místopředseda výboru anebo člen výboru.     

7. Výbor se schází nejméně 4 x ročně. 
 
 

Článek VII. 
Třídní delegát 

 
1. Třídní delegát zastupuje zákonné zástupce dětí ve třídě, za kterou byl do funkce 

delegován. 
2. Na první třídní schůzi ve školním roce zvolí zákonní zástupci žáků ze svých řad 

třídního delegáta, a to v každé jednotlivé třídě školy. Není-li zvolen nový, zůstává ve 
funkci stávající tř. delegát anebo může výbor jmenovat do funkce jiného člena spolku. 

3. Pro zvolení do funkce je požadována nadpoloviční většina přítomných zákonných 
zástupců žáků. Do hlasování se přitom započítávají zejména hlasy členů spolku.   

4. Zvolený třídní delegát zastupuje třídu a členy spolku, za které byl do funkce delegován 
na shromáždění třídních delegátů, kde předkládá připomínky, podněty, stížnosti a 
doporučení členů spolku. 

5. Třídní delegát může vést seznam žáků ve třídě, vč. kontaktů na zákonné zástupce 
žáků. 

6. Třídní delegát na třídních schůzkách informuje zákonné zástupce žáků a třídního 
učitele o výsledku jednání na shromáždění třídních delegátů, přijímaných 
rozhodnutích, o vyřešení připomínek, podnětů, stížností a popř. dalších doporučení 
členů spolku. 
 
 

Článek VIII. 
Shromáždění třídních delegátů 

 
1. Shromáždění třídních delegátů se konají zpravidla jednou za 1/2 roku a dále podle 

těchto stanov.  
2. Shromáždění třídních delegátů svolává výbor spolku, po dohodě s ředitelem školy. 
3. Mimořádné jednání shromáždění třídních delegátů může být svoláno: 
a) na žádost ředitele školy,  
b) na žádost minimálně jedné třetiny třídních delegátů, 
c) na žádost výboru.  
4. Shromáždění třídních delegátů je usnášeníschopné za účasti většiny třídních delegátů.  
5. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných třídních delegátů. 
6. Přísluší mu zejména: 
a) přijímat a měnit stanovy spolku, 
b) jednat o všech otázkách uvedených v článku II. a III. stanov spolku, 
c) volit výbor spolku, 
d) projednávat zprávu o činnosti výboru, zaměření činnosti a rámcové pojetí hlavních 

akcí spolku v příslušném školním roce, 
e) rozhodovat o výši členského příspěvku a jeho splatnosti, 
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f) projednávat a schvalovat rozpočet spolku, 
g) dohlížet, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost 

v souladu se stanovami a právními předpisy. 
7. Shromáždění třídních delegátů není oprávněno rozhodnout o dobrovolném rozpuštění 

spolku, takové rozhodnutí náleží do výlučné pravomoci členské schůze.  
 
 

Článek IX. 
Hospodaření spolku 

 
1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. 
2. Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje shromáždění třídních delegátů. 
3. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky akcí spolku a výnosy jeho jmění. 
4. Evidenci majetku spolku a hospodaření s jeho prostředky vede výbor, přičemž 

odpovědnost nese pokladník. 
5. Při nakládání s prostředky spolku se vyhotovují písemné doklady o příjmu/výdaji, 

které musejí být opatřeny podpisem pokladníka a jednoho člena výboru.  
 
 

Článek X. 
Odvolání a odstoupení volených orgánů 

 
1. Členy výboru může odvolat shromáždění třídních delegátů.  
2. Členové volených orgánů mohou z funkce odstoupit, a to na základě písemného 

podání, doručeného výboru. Účinnost odstoupení vzniká dnem doručení písemného 
odstoupení výboru spolku. Odstupující člen výboru je povinen výboru předat 
podklady, které v souvislosti s plněním funkce nabyl, a to nejpozději ke dni 
odstoupení z funkce.  

3. O odvolání třídního delegáta z funkce rozhodují hlasováním zákonní zástupci žáků, 
zejména členové spolku, té třídy, za kterou je třídní delegát do funkce ustanoven, a to 
stejným poměrem jako při volbě třídního delegáta do funkce.  

 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 

schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. V případě zániku spolku je jeho 
likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového 
charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Hlasování je možné per rollam, tajné 
hlasování anebo veřejné – zdvižením ruky. Způsob hlasování může být určen na 
pozvánce, příp. před samotným hlasováním. 

2. Členové spolku výslovně souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů 
pro potřeby vedení seznamu členů spolku, a to jak výborem spolku, tak třídním 
delegátem; spolek a osoby odpovědné za vedení seznamu členů a spravující takové 
seznamy se zavazují při jejich vedení postupovat v souladu s platným právem.  

3. Stanovy spolku vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzí. 
 
 
Praha, 13.01.2015 
 


