SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZUŠ
STANOVY
I. Název, sídlo a účel spolku
1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ (dále jen SRPDŠ).
2. Sídlo spolku je: Podhorská 2500/47, 466 01 Jablonec nad Nisou.
3. Účelem spolku je zastupování
osobnosti.

zájmů dětí a mládeže při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich

II. Úvodní ustanovení
1. SRPDŠ je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů se zájmem o výchovu
dětí a mládeže a práci základní umělecké školy Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvkové
organizace.
2. SRPDŠ je nepolitickou zájmovou organizací.
3. SRPDŠ spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými
organizacemi a veřejnými institucemi.

III. Činnost a cíle SRPDŠ
1. Činnost je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších
institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
Při této své činnosti SRPDŠ:
a) seznamuje rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,
b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a finančními prostředky k
zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,
d) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávacího procesu, vyjadřuje
se ke koncepci školy a k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání,
e) podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní
správy.

IV. Vznik a zánik členství
1. Členy SRPDŠ jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové. Členem může být každý občan starší
18 let, který souhlasí se stanovami SRPDŠ. Člen má právo podílet se na činnosti SRPDŠ, volit a
být volen do orgánů SRPDŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit
projednávání svých návrhů. Je povinen dodržovat ustanovení stanov SRPDŠ a včas platit
schválený členský příspěvek.
2. Členem se stává každý zájemce o členství dle čl. IV odst.1. zaplacením ročního členského
příspěvku. Výši členského příspěvku, zásady hospodaření a rozpočet na daný rok navrhuje a
schvaluje Členská schůze SRPDŠ. Členství se prokazuje dle seznamu na výběrčí listině členských
příspěvků v jednotlivých třídách školy, potvrzením hospodáře o přijetí, ústřižkem složenky nebo
platebním příkazem zkontrolovaným na bankovním výpisu SRPDŠ.
3. Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením ročního členského příspěvku,
b) písemnou dohodou o zániku členství,
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c) doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku,
d) doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí,
e) úmrtím člena,
f)

zánikem spolku.

4. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské
povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku,
nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

V. Práva a povinnosti členů
1. Práva:
a) aktivně se podílet na každé činnosti SRPDŠ,
b) volit a být volen do orgánů SRPDŠ,
c) vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2. Povinnosti:
a) dodržovat stanovy SRPDŠ,
b) včas platit schválený členský příspěvek,
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

VI. Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán a
místopředseda.
1. Členská schůze:
a) skládá se ze všech členů spolku,
b) volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu,
c) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně,
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f)

rozhoduje o změnách stanov,

g) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
h) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i)

schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,

j)

schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,

k) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku,
l)

je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,

m) není-li členská schůze schopná usnášení, je svoláno další jednání, tak aby se uskutečnilo
nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného zasedání. Toto
náhradní jednání Členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet
přítomných členů spolku,
n) jednání členské schůze jsou neveřejná,
o) z každého zasedání je vyhotovován zápis,
p) při projednávání otázek souvisejících s prací školy je na Členskou schůzi zván ředitel školy,
popř. další zástupce školy.
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Předseda:
a)

je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,

b)

jedná jménem spolku,

c)

zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemnosti,

d)

činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,

e)

pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,

f)

navrhuje vnitřní předpisy spolku,

g)

spravuje majetek spolku,

h)

svolává a řídí členskou schůzi,

i)

předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,

j)

výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy,
zánikem spolku,

k)

umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,

l)

jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

3.

Místopředseda zastupuje předsedu spolku v plném rozsahu v době, kdy ten nemůže svoji funkci
vykonávat, pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem
spolku.

1.

Spolek zaniká:

VII. Zánik spolku

2.

a)

rozhodnutím členské schůze,

b)

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze,

c)

pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.

VIII. Zásady hospodaření
1.

Majetek SRPDŠ tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí (např. žákovské večery, školní plesy,
vernisáže a podobně).

2.

Výdaje jsou určeny zejména pro podporu dosažení cílů podle článku III. těchto stanov.

3.

Se svým majetkem hospodaří SRPDŠ samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na každé hospodářské období Členskou schůzí.

IX. Závěrečná ustanovení
1.

Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2.

Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3.

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi

4.

a žádostmi.

5.

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

6.

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Jablonci nad Nisou dne 18.února 2015
Podpis navrhovatele:
Stanovy SRPDŠ při Základní umělecké škole Jablonec nad Nisou
-3-

