
 KLUB  PŘÁTEL  ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek

Stanovy spolku 

   Čl. I. Úvodní ustanovení  

1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen „spolek“) je nezávislým a samosprávným svazkem
fyzických osob, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Základní školy 28. října v Tišnově,
sdružených na základě dobrovolnosti  a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb.,  Občanský
zákoník.

2) Spolek nese název Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek.

3) Sídlem spolku je Tišnov, adresa:  nám. 28. října 1708, PSČ 666 01.

4) Spolek je založen na dobu neurčitou a působí na celém území České republiky. 

Čl. II. Účel spolku

Spolek  je  založen  za  účelem  podpory  Základní  školy  28.  října  v  Tišnově  v  oblasti  výchovy  a
vzdělávání žáků této školy (dále jen ZŠ), sjednocování výchovného působení rodiny a ZŠ na žáky ZŠ
a podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči, učiteli a ZŠ.

Čl. III. Hlavní činnost spolku

1) Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku popsaného v čl. II. těchto stanov, a to
zejména prostřednictvím:

a) finanční,  hmotné  i  nehmotné  podpory  školních  a  se  školou  souvisejících  aktivit  žáků  ZŠ
včetně zájmových a výchovných akcí žáků,

b) poskytování podpory ZŠ při realizaci vzdělávání a výchovy žáků, při kulturních, sportovních a
podobných akcí ZŠ, zlepšování školního prostředí, 

c) pomoci sociálně slabším žákům ZŠ,
d) podporou aktivit eliminujících sociálně patologické jevy, 
e) zprostředkovávání kontaktů mezi rodiči a ZŠ, seznamování vedení ZŠ s náměty, připomínkami

a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování, zvyšování informovanosti o dění v ZŠ a
podporování aktivní spolupráce mezi všemi, kteří se podílí na výchově a vzdělávání žáků ZŠ,

f) podávání námětů členů spolku na zlepšení vzdělávání a výchovné práce ZŠ.

2) Veškerá činnost spolku je založena na dobrovolnosti, na tvůrčích a organizačních schopnostech a
možnostech členů spolku.

Čl. IV. Členství  

A. Vznik a zánik členství

1) Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou přihlášku do
spolku, souhlasí se stanovami spolku, jeho činností a podporuje účel spolku. Členství je dobrovolné,
nikomu není upřeno právo požádat o členství, nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
2) Členství ve spolku vzniká přijetím za člena, o kterém na základě podané písemné přihlášky žadatele
o členství rozhoduje Předseda spolku, a to formou zápisu do seznamu členů spolku. 
3) Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku, 
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b) nezaplacením členského příspěvku ve dvou po sobě jdoucích obdobích,
c) ukončením školní docházky žáka ZŠ pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by tento člen
písemně požádal o zachování členství,
d) vyloučením člena ze spolku,
e) úmrtím člena,
f) zánikem spolku.
4) Vystoupení nabývá účinnosti vůči spolku dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení
ze spolku. 
5) Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:
- opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí spolku
- dopustil se i mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen,
- veřejně projevuje názory popírající či snižující důstojnost člověka
O  vyloučení  člena  rozhoduje  Výbor  spolku  na  návrh  jakéhokoliv  člena  spolku,  proti  tomuto
rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi, odvolání nemá odkladný účinek. 
6) Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předseda, a to při
vzniku a zániku členství, jinak vždy při jakékoliv změně údajů o členech. Seznam členů obsahuje i
přehled o zaplacených členských příspěvcích. 
7) Je-li člen spolku rodičem více žáků studujících na ZŠ, platí jeden členský příspěvek. 
8) Členství nepřechází na právní nástupce člena spolku. 

B. Práva a povinnosti členů 

1) Členové spolku mají právo účastnit se řízení spolku včetně práva volit a být volen do všech orgánů
spolku,  mají  právo aktivně se  podílet  na  každé  činnosti  spolku,  předkládat  své názory, náměty  a
připomínky.
2) Členové spolku jsou povinni podporovat a hájit zájmy spolku, usilovat o naplňování účelu spolku a
zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit zájmy spolku.
3) Členové spolku jsou zejména povinni:
- aktivně, dle svých možností, podílet se na činnosti spolku,
- dodržovat stanovy spolku a uskutečňovat rozhodnutí orgánů spolku, 
- informovat orgány spolku o všech skutečnostech, které považují za důležité pro účel spolku,
- platit včas členské příspěvky ve výši a splatnosti schválené na zasedání členské schůze, 
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
4) Porušení povinností členů uvedených v tomto článku může být, kromě důvodů uvedených v odst. A.
bod 5 těchto stanov, důvodem pro vyloučení člena ze spolku.

Čl. V. Orgány spolku 

Orgány spolku tvoří: 

A) Členská schůze
B) Výbor spolku
C) Předseda
D) Sbor třídních důvěrníků
E) Kontrolní komise

A) Členská schůze

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.  
b) Členskou schůzi svolává Výbor spolku nejméně jedenkrát do roka, a dále vždy, když o to požádá
nejméně jedna třetina všech členů spolku.
c) Oznámení o konání členské schůze zveřejní Výbor spolku na webových stránkách ZŠ  nejméně
deset  dnů před jejím konáním.
d) Členská schůze rozhoduje o základních otázkách spolku, a to zejména:
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- může projednat a rozhodnout jakoukoliv záležitost spolku,
- rozhoduje o změně stanov spolku,
- schvaluje výroční zprávu spolku včetně výsledku hospodaření spolku předkládané Výborem 

spolku,
- volí a odvolává členy Výboru spolku a členy Kontrolní komise z řad členů spolku,
- rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
- rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka ZŠ,
- rozhoduje o odvolání člena spolku proti vyloučení člena ze spolku,
- rozhoduje o zrušení spolku nebo jeho přeměně.

e) Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Každý člen
má jeden hlas.
f) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
g) Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí o zrušení nebo rozhodnutí o přeměně spolku je přijato,
vysloví-li  se pro jeho přijetí  nadpoloviční většina všech členů spolku; návrh na takové rozhodnutí
může být předloženo pouze Výborem spolku; bod e) tohoto článku se pro tento případ rozhodování
nepoužije, 
h)  Z každého jednání  členské schůze je pořízen písemný zápis,  který je nejpozději  do 30 dnů po
konání členské schůze zveřejněn na webových stránkách spolku nebo ZŠ. 

B) Výbor spolku

a) Výbor spolku má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech spolku, a to v
mezích těchto stanov a rozhodnutí Členské schůze. Výbor spolku zejména řídí činnost spolku ve všech
ohledech tak, aby byl naplňován účel spolku a záležitosti spolku byly vedeny v souladu s právním
postavením spolku.

b) Výbor spolku je volen členskou schůzí na dobu tří  let.   Výbor spolku má minimálně tři členy,
znovuzvolení je možné. Počet členů Výboru spolku musí být vždy lichý. Při zániku členství některého
z členů výboru je na nejbližší Členské schůzi zvolen nový člen. 

c)  Schůzi  Výboru  spolku  svolává  Předseda  Výboru  spolku  nejméně  dvakrát  do  roka  s  použitím
prostředků komunikace na dálku. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina
členů, rozhoduje prostou většinou přítomných členů; při  rovnosti  rozhoduje hlas Předsedy.  Výbor
spolku se může usnést též hlasováním mimo své zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku,
v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina členů Výboru spolku.  

d) Výbor spolku zejména:
- koordinuje a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi
- rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi,
- volí ze svých členů Předsedu a pokladníka a odvolává je,
- rozhoduje o finančních otázkách týkajících se spolku a jeho činnosti, zejména projednává rozpočet

spolku, rozhoduje přijetí či nepřijetí dotací a darů, rozhoduje o uvolňování finančních prostředků
spolku pro naplňování účelu spolku,

- rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
- svolává Členskou schůzi a Sbor třídních důvěrníků,
- uskutečňuje další činnosti svěřené mu členskou schůzí,
- rozhoduje o návrhu na změnu stanov a o návrhu rozhodnutí o zrušení či přeměně spolku,
- předkládá Členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku a zprávu o výsledku hospodaření spolku a

odpovídá jí za svou činnost a připravuje podklady pro jednání Členské schůze,
- pověřuje jednotlivé členy Výboru spolku či jiné osoby správou činnosti spolu v určeném rozsahu v

mezích své působnosti,
- zajišťuje vedení účetnictví spolku.
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C) Předseda

 a) Předseda je statutárním orgánem spolku, a to individuálním. Předseda je vždy členem Výboru
spolku, je volen Výborem spolku na dobu tří let, znovuzvolení je možné, maximálně však na tři po
sobě jdoucí období.  
b) Předseda zejména:
 - samostatně zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči třetím osobám,
- rozhoduje o všech záležitostech spolku, nejde-li o záležitosti, které jsou vyhrazeny Členské schůzi
nebo Výboru spolku s tím, že při nakládání s finančními prostředky spolku uloženými na bankovním
účtu jednají vždy Předseda a pokladník společně,
- připravuje podklady pro jednání Výboru spolku.

c) Předseda je ze své činnosti odpovědný Výboru  a je Výborem spolku řízen.

d) V případě dlouhodobé nepřítomnosti Předsedy zvolí Výbor spolku místopředsedy, který bude mít
po dobu nepřítomnosti Předsedy stejné pravomoci jako Předseda. 

D) Sbor třídních důvěrníků

a) Sbor třídních důvěrníků je poradním orgánem Výboru spolku, bez rozhodovací pravomoci, který je
tvořen členy i nečleny spolku. Za člena Sboru třídních důvěrníků je zvolen vždy jeden zástupce za
jednotlivé  třídy  ZŠ,  a  to  nadpoloviční  většinou  přítomných  rodičů  a  zákonných  zástupců  žáků
jednotlivých tříd ZŠ. Volební období člena Sboru třídních důvěrníků začíná volbou za člena Sboru
třídních důvěrníků a končí školní docházkou žáka ZŠ, jemuž je rodičem nebo zákonným zástupcem
nebo volbou nového člena Sboru třídních důvěrníků za konkrétní třídu ZŠ.

b) Hlavní náplní činnosti Sboru třídních důvěrníků pomoc Výboru spolku při naplňování účelu spolku.

E) Kontrolní komise

a) Kontrolní komise je revizní orgán spolku, bez výkonné pravomoci, která sleduje zejména:
- dodržování stanov a nakládání s finančními prostředky spolku
- zda působení  a činnost  spolku je v souladu s platným právem, těmito stanovami a rozhodnutím

příslušných  orgánů  spolku,  zejména  alespoň  jedenkrát  za  rok  provádí  kontrolu  hospodaření  a
účetnictví spolku

b) Kontrolní komise má přístup ke všem podkladům týkající se jakékoliv činnosti spolku, členové
Kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání Výboru spolku, bez práva hlasovat.

c) Kontrolní komise má jednoho člena, jmenuje a odvolává ji Členská schůze. Jejím členem nemůže
být člen Výboru spolku. Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát ročně. O svých zjištěních
podává Kontrolní komise zprávu Členské schůzi a těm orgánů spolku, které nejlépe mohou zjednat
nápravu. 

Členství ve všech orgánech spolku je čestné, práce v nich není honorována.

Čl. VI. Zásady hospodaření spolku

1)  Spolek  získává  prostředky  ke  své  činnosti  zejména  z  členských  příspěvků  ve  výši  schválené
Členskou schůzí pro příslušný školní rok a z darů členů i nečlenů spolku. Jinými zdroji příjmů spolku
mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary právnických i fyzických osob, výnosy z majetku
spolku, jeho dalších aktivit a podobně.  
2) V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké účelu spolku.
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Čl. V. Zvláštní a závěrečná ustanovení 

1) Spolek se zrušuje rozhodnutím postupem dle čl.  V. odst.  A těchto stanov. Bylo-li rozhodnuto o
zrušení spolku, jmenuje Výbor spolku neprodleně likvidátora. Výbor spolku též rozhoduje o použití
likvidačního zůstatku, a to v souladu s těmito stanovami a s příslušnými právními předpisy.
2)  Záležitosti  týkající  se spolku neupravené těmito stanovami se  řídí  platnými právními  předpisy,
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s výjimkou ustanovení § 156, které
je pro spolek těmito stanovami vyloučeno. 

V Tišnově dne  22.března 2016

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 22.3.2016, jejíž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 22.3.2016. Znění těchto stanov je účinné od 22.3.2016.
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