
                                      Stanovy spolku Unie rodičů ČR - 

                    sdružení při Základní škole ve Fryčovicích 

                                           

 

 
                                                     

                                                          Článek I. 

                                                  Úvodní ustanovení 

 
Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Fryčovice ( dále jen Sdružení ) je dobrovolným spolkem 

fyzických osob, zejména rodičů a dalších zákonných zástupců dětí navštěvující ZŠ Fryčovice. 

Spolek se řídí zákonem č.č. 89/2012 Sb. 

 

Název spolku : Unie rodičů ČR sdružení při ZŠ Fryčovice 

Sídlo spolku   :  Fryčovice, č.p. 628, PSČ 739 45 

IČO              :  47861321 

 

                                                       Článek II. 

                                            Cíle a činnosti spolku 

 
a)  poskytování podpory a příspěvků na výchově vzdělávací akce základní školy 

b)  finanční podpora materiálního vybavení základní školy 

c)  finanční a organizační pomoc základní škole při přípravách a organizování školních akcí 

d)  odměny pro žáky v soutěžích 

e)  příprava a organizace zábavných, vzdělávacích a kulturních akcí pro žáky ZŠ a jejich rodiče 

 

 

 

                                                    Článek III. 

                                                      Členství 

 
Členem Sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka ze ZŠ Fryčovice, který 

souhlasí se stanovami Sdružení. Členem Sdružení se rodič nebo jiný zákonný zástupce stává 

zaplacením členských příspěvků. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena nebo vyloučením 

z důvodu neplnění členských povinností. 

 

 

                                                   Článek IV. 

                                        Práva a povinnosti členů 

 
1) Člen Sdružení má právo : 

            a)         účastnit se jednání valné hromady 

            b)         hlasovat a volit své zástupce 

            c)         být navrhován a volen do orgánů Sdružení 

            d)         aktivně se spolupodílet na činnosti Sdružení 

            e)         předkládat orgánům sdružení návrhy, stížnosti, dotazy a připomínky 

            f)          osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Sdružení 

            g)         na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence Sdružení 

            h)         být informován o činnosti Sdružení na všech úrovních. 

 



2) Člen Sdružení má povinnosti : 

           a)        dodržovat stanovy Sdružení 

           b)        aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení 

           c)        svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení 

           d)        platit členské příspěvky schválené valnou hromadou Sdružení 

           e)        nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení 

 

 

 

                                                        Článek V. 

                                                 Orgány spolku 

 
Orgány Sdružení jsou : 

 

      A) Valná hromada 

      B)  Výbor 

      C) Předseda a místopředseda 

      D) Kontrolní komise 

                                                                                                                                                                               

                                                    A) Valná hromada 

 
Je nejvyšší orgán spolku. Je tvořena členy Sdružení – tzn. Zákonnými zástupci žáků ZŠ Fryčovice, 

kteří zaplatili členské příspěvky. Valnou hromadu svolává předseda Sdružení nejméně jednou za 

školní rok. Valnou hromadu řídí předseda Sdružení nebo jiný člen výboru Sdružení pověřený 

výborem. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, každý člen 

Sdružení má jeden hlas. 

 

Valná hromada 

a)  rozhoduje o změně stanov 

b)  volí a odvolává výbor 

c)  volí a odvolává kontrolní komisi 

d)  schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období 

e)  každoročně schvaluje výši členských příspěvků 

f)  bere na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru za minulé období 

 

 

 

                                                     B) Výbor 

 
Je výkonným orgánem Sdružení . Členové výboru jsou voleni na valné hromadě nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů. Členem výboru může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

a je způsobilá k právním úkonům. Funkční období členů výboru je jeden rok. Výbor Sdružení se 

schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za školní rok. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Schůze výboru jsou volně 

přístupná všem členům Sdružení. 

 

Výbor 

a)  zajišťuje organizaci a chod Sdružení 

b)  spravuje finanční prostředky Sdružení 

c)  vykonává činnosti směřující k naplňování cílů Sdružení 

d)  je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s rozhodnutím valné hromady a       

Sdružení 



e)  volí ze svých členů předsedu Sdružení 

f)   připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období 

g)  připravuje návrhy na další činnosti Sdružení 

h)  připravuje návrh změn stanov       

 

 

C) Předseda a místopředseda      
    

Předseda je statutárním orgánem Sdružení, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem ve všech 

záležitostech. Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci a vedení Sdružení, realizuje 

rozhodnutí výboru a svolává a organizuje valnou hromadu. Výbor pověřuje předsedu hospodařením 

s prostředky Sdružení mezi jednotlivými schůzemi. Předsedu může s jeho souhlasem zastupovat 

místopředseda. Předsedu a místopředsedu volí výbor Sdružení na svém prvním zasedání po valné 

hromadě nadpoloviční většinou hlasů. Funkční období předsedy a místopředsedy je pět let. 

 

 

D) Kontrolní komise 
 

Kontrolním orgánem Sdružení je tříčlenná kontrolní komise. Je volena na valné hromadě. Prvním a 

druhým členem je zástupce rodičů žáků ZŠ Fryčovice, třetí člen je zaměstnanec ZŠ Fryčovice . 

Kontrolní komise dohlíží , zda Výbor Sdružení vyvíjí činnost v souladu se stanovami a obecně 

závaznými předpisy, přezkoumává roční účetní uzávěrku a správnost vedení účetnictví. Má právo 

nahlížet do všech písemností Sdružení a požadovat potřebné informace. 

 

Členství v orgánech Sdružení zaniká úmrtím, vypršením funkčního období, odvoláním na valné 

hromadě nebo rezignací. Písemné oznámení o rezignaci zašle rezignující člen předsedovi Sdružení. 

 

 

                                                          Článek VI. 

                                                  Zásady hospodaření 

 
Hospodaření Sdružení je podřízeno cílům spolku uvedeným v bodě II. Těchto stanov s ohledem na 

platné právní normy a předpisy. O hospodaření Sdružení je výbor povinen vést evidenci a účetnictví 

v souladu s platným zněním zákona o účetnictví. Za hospodaření Sdružení odpovídá předseda, 

místopředseda, pokladník a Výbor Sdružení. Příjmy Sdružení tvoří především členské příspěvky, 

dary fyzických a právnických osob, dotace a příjmy z vlastní činnosti. 

Zpráva o hospodaření Sdružení za uplynulý rok je veřejně prezentován na webových stránkách 

Základní školy Fryčovice. Hospodaření Sdružení je kontrolováno kontrolní komisí Sdružení 

zvolené na valné hromadě. 

 

 

                                                         Článek VII. 

                                                        Zánik spolku 
   

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním schváleným valnou hromadou. Jde – li o zrušení s 

likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s 

likvidačním zůstatkem. 

 

 

Stanovy byly schváleny na schůzi valné hromady ve Fryčovicích dne  29.09.2015 

 

 



 

 

 

 


