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                  S t a n o v y  

    Klubu přátel školy při  Základní škole F. J. Řezáče Liteň, z.s. 

 

       Článek I  

                                                Název a sídlo                                                                                

Klub přátel školy při Základní škole F.J.Řezáče Liteň,z.s.( dále jen „KPŠ“ nebo„spolek„ ) 

                          Sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň  

 

Článek II  

                                    Základní ustanovení, účel spolku     

1. KPŠ  je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků Základní školy F. J. 

Řezáče Liteň a dalších fyzických i právnických osob ve smyslu občanského zákoníku. 

2. KPŠ je právnickou osobou ve smyslu příslušného ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 

Obč. zákoníku.  

3. Účel KPŠ je prosazovat zájmy žáků a podpora školy při její činnosti.  

 

    Článek III 

            Činnost spolku  

Předmět činnosti spolku  : 

1. Spolupracuje se školou při organizování akcí společenského, kulturního, sportovního, ale i 

jiného charakteru.  

2. Seznamuje vedení školy, školskou radu, s náměty,připomínkami a stížnostmi rodičů. 

3. Hájí zájmy dětí. 

4. Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky 

k zajišťování výchovné činnosti a zlepšení školního prostředí.  

5. Předkládá vedení školy návrhy na řešení problémů vnímaných z pozice rodičů žáků.  

6. Podporuje vzájemnou spolupráci mezi rodiči a školou.   

 

Činnost KPŠ je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na 

společném zájmu a na možnostech členů.  
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    Článek IV 

                     Vznik a zánik členství, práva a povinnosti člena  

   

Podmínky členství  

 

1. Členem  může být každá fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, která 

souhlasí se Stanovami KPŠ. 

2. Členství vzniká zaplacení členského příspěvku. Členové KPŠ přispívají na činnost 

spolku  dobrovolným příspěvkem a  to v min.  výši stanoveným Radou Klubu  pro daný 

školní rok.   

3. Členy spojuje zájem na rozvoji Základní školy Františka Josefa Řezáče Liteň  

 

Práva a povinnosti členů 

1. Všichni členové mají právo: 

 - podílet se na činnosti KPŠ, 

 - volit do orgánů KPŠ 

 - být volen do orgánů KPŠ,  

 - obracet se na orgány KPŠ s podněty a stížnostmi,  

 - účastnit se akcí  

      2. Všichni členové jsou povinni: 

 - dodržovat Stanovy KPŠ  

 

 Ukončení členství   

       1.Členství může být ukončeno:  

  - uplynutím doby studia  

 - na vlastní žádost člena 

 - úmrtím člena  

 - vyloučením člena  

        2. Člen může být vyloučen v případech: 

 - hrubého porušení Stanov  

 - vědomého vykonávání činů, kterými byla způsobena újma spolku  či některého  

                z jeho členů    

          3. O vyloučení rozhoduje  Rada Klubu  

 

 

   Článek V 

           Orgány KPŠ  

 Orgány KPŠ jsou: 

 * Valná hromada  

            * Rada Klubu  
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Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.Rozhoduje o všech zásadních otázkách,    

zejména:  

 - projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření předkládanou Radou Klubu 

 - projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet 

 - projednává a schvaluje návrhy na změnu Stanov 

 - volí členy Rady Klubu  

Valnou hromadou jsou rodičovské schůzky. 

Valné hromady se mohou účastnit všichni členové spolku, kteří o době a místu konání musejí 

být včas vyrozuměni. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada Klubu. 

Valná hromada se schází po jednotlivých třídách. Každá třída volí  ze svého středu 1 zástupce 

do Rady Klubu. 

 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.  

Rada Klubu  je statutárním  orgánem spolku. Je zodpovědná za činnost spolku  mezi dvěma 

Valnými hromadami.  

Členy Rady Klubu navrhuje a volí Valná hromada. Rada ze svého středu volí předsedu, 

místopředsedu, pokladníka a dle potřeby další funkcionáře ( např. kontrolora ). Předseda je 

statutárním zástupcem spolku. Tento předseda případně jím písemně pověřená osoba je 

oprávněn jednat jménem Spolku na základě zápisu ze zasedání Rady Klubu či písemného 

pověření ve všech záležitostech organizace.  

  

Rada Klubu:  

 - řídí činnost KPŠ v souladu se Stanovami  

- vychází z připomínek  

 - připravuje jednání Valné hromady a předkládá zprávy o činnosti a hospodaření KPŠ

  

Rada Klubu  je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina její členů. Rozhoduje 

prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho 

nepřítomnosti hlas místopředsedy. 
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     Článek  VI 

         Majetek a zásady hospodaření spolku  

Majetek KPŠ tvoří 

- dobrovolné příspěvky členů KPŠ 

- výtěžek z akcí pořádaných KPŠ 

- výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním KPŠ  

- dotace, dary a jiné příjmy 

Hospodaření s majetkem se řídi platnými právními normami ČR. KPŠ  je povinen vést 

účetnictví  v souladu s platnými účetními předpisy.  Vedením účetnictví je pověřen pokladník.  

Za způsob hospodaření odpovídá Rada Klubu, která předkládá zprávu o hospodaření Valné 

hromadě. 

 

      Článek VII 

                   Zánik spolku          

KPŠ zaniká dobrovolným rozpuštěním schváleným Valnou hromadou. Dobrovolné rozpuštění 

KPŠ navrhuje nadpoloviční většina členů KPŠ. O rozpuštění  KPŠ a způsobu vypořádání 

majetku při jeho zániku rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů.  

Článek VIII 

                                                     Závěrečná ustanovení      

Tyto Stanovy v plném rozsahu nahrazují Stanovy registrované MV ČR dne 22.7.2011 pod. 

č.j. VS/1-1/85168/11-R.  

 

 

Ing. Eliška Exnerová – předseda Rady Klubu    …………………………………….. 
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