
STANOVY 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY  
ZŠ SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 „z.s.“ 

 
 

 
Článek I. 

 
Název a sídlo Sdružení 

 
 

 1.1. Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 „z.s.“ (dále jen 
Sdružení) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, registrovaným ve 
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 
3997. Identifikační číslo Sdružení je 26681978. 
 1.2. Sdružení má sídlo na adrese tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, Soběslav II, 392 01 
Soběslav.    
 

 
Článek II. 

 
Účel Sdružení 

 
 Účelem Sdružení je spolupracovat se Základní školou Soběslav, tř. Dr. Edvarda 
Beneše 50 (dále jen škola) při naplňování její činnosti. 
  
 

Článek III. 
 

Hlavní činnosti Sdružení 
 
 3.1. Sdružení seznamuje své členy s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy 
a informuje vedení školy o připomínkách a návrzích rodičů a podílí se na jejich vyřizování. 
 3.2. Sdružení spolupracuje se školou zejména v těchto oblastech:   
 a) výchovně vzdělávací působení na děti a koordinace tohoto procesu, 

b) podmínky zabezpečující provoz školy v oblasti materiální, hospodářské 
a personální, 

 c) hygienické a stravovací podmínky, 
 d) zájmové a odborné činnosti ve škole i mimo ní, 
 e) řešení přestupků dětí, 
  f) zajištění možností dalších forem spolupráce (brigády, sponzorování, atd.) 
 g) další činnosti Sdružení určené Radou rodičů. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Článek IV. 
 

Členství ve Sdružení 
 
 4.1. Členem Sdružení se stává rodič dítěte po zahájení jeho školní docházky ve 
škole po zaplacení členského příspěvku, o jehož výši a splatnosti rozhoduje Rada rodičů 
na svém zasedání.    
 4.2. Členem Sdružení se dále může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická 
osoba, která o to písemně požádá. Taková osoba se stává členem Sdružení jejím přijetím 
za člena Sdružení Radou rodičů na jejím zasedání. Je – li členem Sdružení právnická 
osoba, zastupuje ji člen jejího statutárního orgánu oprávněný k tomu dle výpisu 
z veřejného rejstříku, ledaže právnická osoba zplnomocní k jejímu zastupování jinou 
osobu.     
 4.3. Od okamžiku vzniku členství je člen vázán stanovami Sdružení. 
 4.4. Člen Sdružení má právo se aktivně podílet na každé činnosti Sdružení, volit 
zástupce do Rady rodičů a být volen tímto zástupcem, vznášet a předkládat své názory, 
náměty a připomínky orgánům Sdružení a osobně se účastnit jejich projednávání, účastnit 
se jednání Rady rodičů, požadovat informace o činnosti Sdružení a mít možnost kdykoli 
své členství zrušit. 
 4.5. Člen Sdružení je povinen dodržovat stanovy Sdružení, včas platit členské 
příspěvky, aktivně hájit zájmy Sdružení, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu 
se zájmy Sdružení, aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Sdružení, do kterých 
byl zvolen a přispívat ke zlepšení jejich činnosti.   
 4.6. Členství ve Sdružení zaniká  

 zánikem Sdružení,  

 úmrtím člena,  

 ukončením školní docházky dítěte člena Sdružení na škole, pokud člen před 
ukončením školní docházky dítěte na škole neoznámí písemně statutárnímu orgánu 
Sdružení, že trvá na pokračování členství ve Sdružení,  

 doručením písemného oznámení o vystoupení statutárnímu orgánu,  

 nezaplacením splatného členského příspěvku ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné 
výzvy orgánu spolku k jeho zaplacení,  

 členství ve Sdružení zaniká také rozhodnutím Rady rodičů o vyloučení člena, pokud 
ten porušuje stanovy Sdružení, jedná v rozporu se zájmy Sdružení, opakovaně se 
neúčastní jednání orgánů Sdružení, do kterých byl zvolen, a to i přes písemné 
napomenutí orgánem spolku.  

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od 
ukončení členství. 
 
 

Článek V. 
 

Orgány Sdružení 
 
 Orgány Sdružení jsou Rada rodičů a výbor. 
 
 
 
 
 
 
 



Článek VI. 
 

Rada rodičů 
 
 6.1. Rada rodičů je nejvyšším orgánem Sdružení. 
 6.2. Rada rodičů je složena ze zástupců členů Sdružení - rodičů volených rodiči na 
rodičovské schůzce. Z každé třídy školy je volen jeden zástupce. Zástupce je volen vždy 
na období celé školní docházky jeho dítěte ve škole. Člen Rady rodičů může ze své 
funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Sdružení. Funkce zaniká uplynutím 
dvou měsíců od doručení odstoupení z funkce Sdružení, neurčí – li odstupující člen Rady 
rodičů v odstoupení z funkce pozdější dobu nebo se s Radou rodičů následně nedohodne 
na jiné době zániku funkce.       
 6.3. Rada rodičů volí a odvolává členy výboru a pokladníka Sdružení, určuje hlavní 
zaměření činnosti Sdružení, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření 
Sdružení za každý kalendářní rok a rozpočet Sdružení na každý kalendářní rok, rozhoduje 
o výši a splatnosti členských příspěvků, hodnotí činnost statutárního orgánu i jeho členů, 
hodnotí činnost členů Sdružení, rozhoduje o přijetí člena Sdružení a o vyloučení člena 
Sdružení, rozhoduje o zrušení Sdružení s likvidací nebo o jeho přeměně, a rozhoduje  
o dalších záležitostech vyplývajících ze stanov Sdružení.   
 6.4. Rada rodičů je usnášeníschopná, účastní – li se jejího zasedání nadpoloviční 
většina všech jejích členů. Rada rodičů rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
členů. Každý člen má jeden hlas.      

6.5. Rada rodičů se schází nejméně třikrát za školní rok. O každém zasedání Rady 
rodičů bude výborem a nebude – li žádný jeho člen zasedání přítomen, Radou rodičů 
pověřeným členem Rady rodičů vyhotoven zápis, který bude přístupný pro všechny členy 
Sdružení, bude zveřejněn způsobem určeným Radou rodičů a bude založen u výboru, 
který ho bude archivovat. Zasedání Rady rodičů je oprávněn se účastnit ředitel školy  
a všichni členové pedagogického sboru školy. 
 

 
Článek VII. 

 
Výbor 

 
 7.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Sdružení a tvoří ho předseda  
a místopředseda. 

7.2. Výbor je oprávněn jednat a podepisovat za Sdružení, a to samostatně 
jak předseda, tak místopředseda. 
 7.3. Výbor je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech, které dle stanov Sdružení 
nespadají do působnosti Rady rodičů, a vyplývá – li to z platných právních předpisů. 

7.4. Členem výboru může být zvolena každá plně svéprávná a bezúhonná fyzická  
osoba starší 18 let, která splňuje předpoklady výkonu této funkce dle platných právních 
předpisů. Člen statutárního orgánu může ze své funkce odstoupit písemným oznámením 
doručeným Sdružení. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení 
z funkce Sdružení, neurčí – li odstupující člen výboru v odstoupení z funkce pozdější dobu 
nebo se s Radou rodičů následně nedohodne na jiné době zániku funkce.    
     7.5. Výbor předkládá Radě rodičů ke schválení na jejím prvním zasedání konaném 
v každém kalendářním roce výsledek hospodaření Sdružení za předchozí kalendářní rok  
a na jejím posledním zasedání konaném v každém kalendářním roce návrh rozpočtu 
Sdružení na následující kalendářní rok.   
 
 



 7.6. Výbor předkládá Radě rodičů na jejím prvním zasedání konaném v každém 
kalendářním roce zprávu o své činnosti a činnosti Sdružení za předchozí kalendářní rok. 
 7.7. Členové výboru se účastní zasedání Rady rodičů.   
 7.8. Funkční období členů výboru je 5 let. 
 7.9. Výkon funkce člena výboru je bezplatný. Rada rodičů může rozhodnout  
o přiznání odměny členům výboru za výkon jejich funkce. 

 
 

Článek VIII. 
 

Hospodaření Sdružení 
 

8.1. Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, jmění vzniklé činností  
Sdružení. 
 8.2. Sdružení hospodaří se svým majetkem v souladu s platnými právními předpisy. 
 8.3. Výdaje Sdružení jsou určeny především pro materiální a finanční pomoc škole 
k zajištění potřeb a vyžití dětí.   
 8.4. Majetek Sdružení a jeho účetnictví vede pokladník, který je volen a odvoláván 
Radou rodičů. Výkon funkce pokladníka není časově omezen a je bezplatný. Rada rodičů 
může rozhodnout o přiznání odměny pokladníkovi za jeho činnost.   

8.5. Rada rodičů schvaluje na svém prvním zasedání konaném v každém  
kalendářním roce výsledek hospodaření Sdružení za předchozí kalendářní rok a na svém 
posledním zasedání konaném v každém kalendářním roce rozpočet Sdružení na 
následující kalendářní rok předložené výborem. 

 
 

Článek IX. 
 

Zánik Sdružení 
 

 9.1. Sdružení se ruší rozhodnutím Rady rodičů. V takovém případě je Radou rodičů 
zvolen likvidátor, který provede likvidaci s vypořádáním majetku Sdružení dle rozhodnutí 
Rady rodičů.   
 9.2. Rada rodičů může rozhodnout také o přeměně Sdružení dle platných právních 
předpisů, zejména o sloučení Sdružení s jiným spolkem či rozdělení Sdružení. 
 9.3. Sdružení se ruší také z dalších důvodů dle platných právních předpisů. 

 
 

Článek X. 
 

Ostatní ustanovení 
 

 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, a to zejména upravujících spolky a právnické osoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Článek XI. 
 

Závěrečná ustanovení 
  
 Tyto stanovy Sdružení byly schváleny Radou rodičů na jejím zasedání konaném 
dne 14. 4. 2015 a nahrazují v plném rozsahu stanovy Sdružení schválené Radou rodičů 
dne 5. 10. 2004. 
 
 
 
 

Potvrzuji schválení těchto stanov Sdružení Radou rodičů na jejím zasedání 
konaném dne 14. 4. 2015. 
 
 
V Soběslavi dne 14. 4. 2015  
 
 
 
 
 
……………………………… 
    Andrea Vachromějeva  
předseda výboru Sdružení 


