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Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ J. Gočára  
vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L vložka 683 

IČ: 68210850 

Stanovy 

 

 

Čl. I 

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ J. Gočára (dále jen spolek) je dobrovolným, nepolitickým 

a nepodnikatelským svéprávným sdružením rodičů žáků Základní a mateřské školy Josefa 

Gočára (dále jen škola) a dalších osob se společným zájmem prosazovat a hájit zájmy žáků 

školy. 

 

Čl. II 

Název a sídlo spolku 

1. Název: Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ J. Gočára. 

2. Sídlo spolku: Základní a mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 

Hradec Králové. 

 

Čl. III 

Účel spolku 

1. Účelem je podporovat rozvoj školy tak, aby byly naplňovány potřeby žáků, rodičů 

i zaměstnanců školy, zastupovat rodiče ve styku s vedením a zástupci školy, 

spolupracovat se školou i jinými organizacemi a institucemi, včetně orgánů místní 

samosprávy a státní správy, podílet se na realizaci vzdělávacích, sportovních, kulturních 

a jiných aktivit ve školní i mimoškolní činnosti pro žáky školy, spolupůsobit při rozvoji 

školy a dosahování co nejlepších výsledků její pedagogické, výchovně a jinak společensky 

prospěšné činnosti. 

 

Čl. IV 

Hlavní činnost spolku 

1. Koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších odborných 

institucí. 

2. Pomáhat škole při plnění jejího poslání. 

3. Seznamovat vedení a zástupce školy s náměty, podněty, připomínkami a stížnostmi 

rodičů, podílet se na jejich řešení a vyřizování. 

4. Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, a to včetně materiálních a finančních 

příspěvků. 
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5. Zajišťovat ve spolupráci se školou zájmovou a jinou mimoškolní činnost. Předkládat 

podněty a doporučení ke koncepci mimoškolní výchovy, podílet se na realizaci 

vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných aktivit především pro žáky školy. 

 

Čl. V 

Členství; Práva a povinnosti členů 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která bude souhlasit se stanovami 

spolku. 

2. Členství vzniká u rodičů (případně jiných zákonných zástupců) dětí absolvujících základní 

školní docházku na škole zaplacením členského příspěvku, u ostatních osob o přijetí 

nového člena rozhoduje Rada spolku nejpozději do 1 měsíce od doručení přihlášky 

a zaplacení členského příspěvku; pokud v této lhůtě nerozhodne jinak, má se za to, že 

zájemce o členství ve spolku byl přijat. 

3. Člen má právo předkládat návrhy, k návrhům se vyjadřovat, předkládat protinávrhy 

a k protinávrhům se vyjadřovat, hlasovat o návrzích a protinávrzích; výše jmenovaná 

práva jsou v plném rozsahu přenesena na třídního důvěrníka, vždy jednoho za každou 

třídu školy.  

4. Člen má právo volit a být volen do orgánů spolku. 

5. Člen má právo účasti na akcích pořádaných spolkem nebo spolkem spolupořádaných, 

spolkem financovaných nebo spolkem spolufinancovaných. 

6. Člen spolku je povinen dodržovat Stanovy spolku a být nápomocen spolku při realizování 

jeho účelu a činnosti. 

7. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky spolku ve výši a za podmínek spolkem 

stanovených. 

8. Členství zaniká ukončením školní docházky žáka, jehož rodič je členem spolku, ledaže by 

tento člen požádal o zachování členství. 

Čl. VI 

Orgány spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Schůze delegátů, které se s hlasovacím právem účastní 

předseda spolku a třídní důvěrníci (zástupci jednotlivých tříd zvolených členy spolku 

(zástupci žáků) v jednotlivých třídách). Pokud třídní důvěrník zastupuje více než jednu 

třídu, disponuje hlasem za každou zastoupenou třídu. 

2. Schůze delegátů schvaluje změny ve Stanovách, rozpočet spolku, výsledek hospodaření, 

plán činnosti spolku, rozhoduje o členských příspěvcích a jejich výši a o všech ostatních 

záležitostech spolku, pokud je nevyhradí jinému orgánu. 

3. Schůze delegátů volí a odvolává předsedu spolku a další členy Rady spolku. 
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4. Schůze delegátů se schází minimálně dvakrát ročně, dále podle potřeby. Je svolána 

předsedou nebo jiným členem Rady spolku minimálně 7 dnů před navrhovaným 

termínem jejího konání. 

5. Schůze delegátů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů 

(případně jejich zástupců). Pokud 15 minut od jejího zahájení není přítomna nadpoloviční 

většina, je usnášeníschopná beze změn plánovaného programu v počtu přítomných členů 

s hlasovacím právem. 

6. Zástupci školy se Schůze delegátů účastní, mají hlas poradní a informují o činnosti 

a potřebách školy. Schůze delegátů může rozhodovat hlasováním „per rollam“ 

(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda nebo 

jiný člen Rady. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné 

stanovisko poslední osoby, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů nejvyššího orgánu; 

7. Rada spolku je výkonný orgán spolku zvolený nejvyšším orgánem spolku z řad členů 

spolku. Rada spolku je složená alespoň z předsedy a místopředsedy. 

8. Rada spolku připravuje plán činnosti spolku, rozpočet spolku, spravuje finanční 

prostředky spolku, činí další návrhy pro jednání nejvyššího orgánu spolku. 

9. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jedná za spolek samostatně. 

Provedením jednotlivých úkolů může předseda spolku písemně zmocnit místopředsedu 

spolku nebo jiného člena Rady spolku. 

10. Na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku může být zřízena Kontrolní komise 

(revizní komise), která dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření spolku. 

11. Členy Kontrolní komise volí a odvolává nejvyšší orgán spolku. 

 

Čl. VII 

Ostatní ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku Zákonem 

č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

 

V Hradci Králové dne                2015 


