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Stanovy spolku 

Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s. 
Úplné znění ke dni 19.4.2016 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s. byl založen dne 18. 12. 1992 na základě 

přijatých stanov sdružení a registrace MV ČR jako občanské sdružení rodičů, ostatních 

fyzických či právnických osob, které se zajímají či podporují výchovně vzdělávací práci 

školy. Sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, se od 01. 01. 2014 považuje za spolek v souladu s § 3045 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

2. Název spolku: Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s. (dále též „spolek“), IČO: 

49624717 

 

3. Sídlo spolku: Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč 

 

4. Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s.  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 

5. Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a 

nezisková organizace založená za níže popsaným účelem. Účelem spolku je na základě 

vzájemné důvěry, na principech demokracie a rovnoprávných vztahů členů spolku 

spolupracovat navzájem jakož i s vedením Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067, se 

sídlem Poláčkova 1067/3, Praha 4 – Krč, IČO: 61384755 (dále jen „Základní škola 

Poláčkova“) či dalšími subjekty při vytváření podmínek pro komplexní rozvoj činností 

Základní školy Poláčkova a tím kvalitních předpokladů pro naplňování výchovné a 

vzdělávací činnosti školy ve vztahu k jejím žákům.  

 
6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

Čl. II 

Činnost spolku 

1. Hlavní činností spolku je vyvíjet aktivity k naplňování účelu spolku, popsanému v čl. I 

stanov, a to formou spolupráce se Základní školou Poláčkova zejména v následujících 

oblastech: 

1) tvorba koncepce výchovně vzdělávací práce školy 
2) vytváření materiálních podmínek pro zajištění činností školy, včetně financování 
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společenských, sportovních nebo kulturních akcí   
3) zajištění provozu školy, zajištění vhodných hygienických a stravovacích podmínek 

pro žáky i pedagogy 
4) rozvoj zájmové a odborné činnosti žáků ve škole 
5) prevence sociálně patologických jevů 
6) pomoc škole při zajišťování sponzoringu, materiálního vybavení, financování 

kulturních, společenských či vzdělávacích akcí školy. 
 

 

Čl. III 

Členství 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Klub rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, 
Praha 4, z.s. se může stát každý rodič žáka Základní školy Poláčkova či jiná zletilá fyzická  
osoba, nebo i právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na činnosti Základní 
školy Poláčkova a naplňovat účel spolku, kteří současně: 
 

1) k činnosti spolku za podmínek těchto stanov a se souhlasem výboru spolku 
přistoupí, a 
2) kteří uhradí roční příspěvek na činnost spolku v jím stanovené výši. Tento 

příspěvek se stává majetkem Klubu rodičů při ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4, z.s.. 
 
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

 

2. Práva členů: 
 
Každý člen spolku má právo se aktivně podílet na činnosti spolku, jakož i za podmínek  
těchto stanov na jeho řízení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání shromáždění 
zástupců spolku, nahlížet do podkladů spolku a být informován o všech  záležitostech 
spolku prostřednictvím jeho orgánů. V rámci těchto oprávnění může každý člen spolku 
zejména  
 

(a) účastnit se činnosti spolku 
(b) být pravidelně informován výborem spolku o dění ve spolku 
(c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na 

své podání 
(d) volit a být volen do shromáždění zástupců spolku, výboru spolku nebo kontrolních či 

jiných orgánů spolku 
 
3. Povinnosti členů: 
 
Každý člen spolku má zejména tyto povinnosti: 
 

(a) platit členské příspěvky 
(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku 
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(c) dodržovat stanovy spolku 
(d) naplňovat další rozhodnutí Shromáždění zástupců spolku, kterými se stanoví 

povinnosti členům spolku  
 
4. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
 
5. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. 
 
6. Členství ve spolku zaniká: 

(a) vystoupením, a to ke dni doručení písemného oznámení člena spolku o jeho 
vystoupení ze spolku 

(b) úmrtím člena nebo zánikem člena - právnické osoby bez právního nástupce 
(c) u člena spolku – rodiče – okamžikem, kdy nezletilé dítě daného rodiče (případně 

všechny nezletilé děti daného rodiče, pokud jich Základní školu Poláčkova 
navštěvuje více) přestane být žákem Základní školy Poláčkova; to neplatí 
v případě, kdy člen – rodič písemně oznámí nejpozději do 31.10. roku, ve kterém 
by jinak jeho členství zaniklo podle předchozí věty, že má zájem být i nadále 
členem spolku – v takovém případě se na člena hledí, jako by jeho členství 
nezaniklo  

(d) vyloučením na základě rozhodnutí shromáždění zástupců pro závažné porušení 
povinností člena spolku 

(e) v důsledku prodlení člena s úhradou členského příspěvku o více jak 60 dní. 
 

Čl. IV 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou shromáždění zástupců, výbor a revizor hospodaření. 

 

A. Shromáždění zástupců 
 

1. Shromáždění zástupců je vrcholným orgánem spolku. 
 

K výhradním oprávněním shromáždění zástupců patří: 

 

a) schvalování stanov a jejich změn, přezkum a případné rušení rozhodnutí výboru 
spolku,  

b) volba členů ostatních orgánů spolku, 
c) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení spolku, 
d) schvalování účetní závěrky spolku, zprávy o činnosti spolku a zprávy o 

hospodaření spolku 
e) rozhodování o vyloučení člena spolku podle čl. III odst. 6 písm. d) Stanov  
f) rozhodovat ve věcech, které tyto stanovy svěřují do působnosti shromáždění 

zástupců (majetkové úkony dle čl. IV bodu B odst. 4 Stanov a jiné)  
g) rozhodování o všech otázkách, které občanský zákoník jinak svěřuje do 

působnosti nejvyššímu orgánu spolku 
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2. Shromáždění zástupců je tvořeno určenými zástupci členů spolku – rodičů žáků 
jednotlivých tříd Základní školy Poláčkova a dále ostatními členy spolku (členy, kteří 
nejsou rodiči stávajících žáků Základní školy Poláčkova); členové spolku - rodiče žáků 
každé třídy Základní školy Poláčkova - společně určí vždy alespoň jednoho zástupce 
těchto členů za danou třídu základní školy, přičemž tento zástupce se stane členem 
shromáždění zástupců (v případě, že daní členové - rodiče žáků konkrétní třídy 
Základní školy Poláčkova – určí více společných zástupců, stanou se členy 
shromáždění zástupců všichni takto určení zástupci). O určení zástupcem informují 
příslušní určení zástupci výbor spolku bez zbytečného odkladu (včetně doložení, že 
k určení došlo, a to formou zápisu z jednání členů – rodičů dané třídy základní školy 
Poláčkova). Shromáždění zástupců je svoláváno předsedou spolku nebo členem 
výboru spolku v případě, že tak neučiní předseda spolku. Shromáždění zástupců je 
svoláváno nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny 
jeho členů. V případě, že shromáždění zástupců nesvolá ani předseda výboru, ani 
žádný člen výboru spolku do jednoho měsíce od podání žádosti o jeho svolání 
podanou jednou třetinou zástupců, mohou tito zástupci svolat členskou schůzi spolku 
sami. Schůze shromáždění zástupců se svolává oznámením na nástěnce spolku 
v budově Základní školy Patočkova, případně jiným vhodným způsobem.  

 

3. Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku a ředitel či pověřený 
zástupce Základní školy Poláčkova. Členové výboru spolku a revizor hospodaření jsou 
povinni se shromáždění zástupců zúčastnit vždy. Shromáždění zástupců se mohou 
podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu shromáždění 
zástupců. 

 

4. Shromáždění zástupců je usnášení schopné, jsou-li přítomni členové shromáždění 

zástupců, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom každý člen shromáždění 

zástupců spolku disponuje jedním hlasem. 

 

5. K platnosti usnesení shromáždění zástupců se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů 
přítomných zástupců, nestanoví-li zákon či stanovy jinak. Ke zrušení spolku nebo změně 
stanov je zapotřebí hlasů ¾ přítomných členů shromáždění zástupců.  

 

B. Výbor spolku 

1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor spolku je tříčlenný. 
Členové výboru spolku jsou voleni z řad členů spolku shromážděním zástupců spolku na 
dobu neurčitou.  
 

2. Členové výboru spolku mezi sebou zvolí většinou hlasů předsedu výboru spolku, 
místopředsedu výboru spolku a hospodáře. Za spolek se podepisuje předseda výboru 
samostatně nebo místopředseda výboru a hospodář společně. Jednající se za spolek 
podepisují tak, že k nadepsanému názvu spolu připojí svůj podpis. Výbor spolku 
rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti 
shromáždění vlastníků, a to nadpoloviční většinou všech hlasů členů výboru. 
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3. Výbor spolku je povinen poskytovat informace členům spolku na členské schůzi či na 

shromáždění zástupců o otázkách hospodaření spolku. Na konci roku je povinen 
vypracovat zprávu o činnosti spolku, kterou předkládá shromáždění zástupců ke 
schválení. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení členské schůzi do každého 
31. března roku následujícího po ukončení předchozího kalendářního roku, který je i 
rokem účetním. 
 

4. Hlavní výbor rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky spolku do  výše 
10.000,- Kč jednorázově a celkem do výše 20.000,- Kč v jednom kalendářním pololetí. 
Manipulace s vyšší částkou než 10.000,- Kč jednorázově či 20.000,- v jednom 
kalendářním pololetí podléhá schválení a rozhodnutí shromáždění zástupců.  

 
5. Členství ve výboru zaniká odstoupením člena výboru, zánikem členství člena výboru ve 

spolku nebo odvoláním ze strany shromáždění zástupců. V případě, že zanikne ve 
výboru členství i poslednímu členu výboru, je revizor hospodaření povinen, případně 
kterýkoliv jiný člen spolku oprávněn, svolat shromáždění zástupců spolku za účelem 
volby členů výboru spolku.    

 
C. Revizor hospodaření 

 
1. Revizor hospodaření je kontrolním orgánem spolku. Revizor hospodaření spolku je 

volen z řad členů spolku shromážděním zástupců na dobu neurčitou. 
 

2. Revizor hospodaření je oprávněn provádět kontrolu ve všech záležitostech spolku, 
zejména ve věci dodržování zákona a stanov spolku, činnosti orgánů spolku jakož i ve 
věci hospodaření spolku. Za tím účelem má právo vyžadovat kdykoliv od orgánů 
spolku potřebná vysvětlení či potřebné podklady a doklady, tyto jsou povinny 
požadované bez zbytečného odkladu poskytnout. 
 

3. Revizor hospodaření je povinen o své činnosti poskytovat informace členům spolku 
na shromáždění zástupců. Za tímto účelem ke konci každého kalendářního roku, 
nejpozději však do 31.3. roku následujícího, zpracuje zprávu o hospodaření spolku, 
kterou předkládá shromáždění zástupců ke schválení. 
 

4. Funkce revizora hospodaření zaniká odstoupením, zánikem členství revizora 
hospodaření ve spolku nebo jeho odvoláním ze strany shromáždění zástupců. 
V případě, že funkce revizora hospodaření zanikne, je výbor spolku povinen do 2 
měsíců svolat shromáždění zástupců za účelem volby nového revizora hospodaření.  

 

Čl. V 

Zásady hospodaření 

 

1. Prostředky spolku tvoří zejména příspěvky členů, dotace a dary. 
2. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními 

předpisy a těmito stanovami. 
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3. Evidenci majetku spolku, jeho hospodaření včetně evidence finančních prostředků 
vede hospodář. 

 

Čl. VI 

Společná ustanovení 

 

1. Není-li těmito stanovami určeno jinak, řídí se vztahy zde neupravené obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Tento spolek je založen na dobu neurčitou. 
3. Tyto stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí spolku.  

 

V Praze dne: 19.4.2016 

 

 

…………………………………….                           …………………………………. 
Karel Cihelna, předseda        Natalija Sekretarjova, místopředseda 

 


