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STANOVY  

Spolku rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1 Název spolku:  Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany 

2 Sídlo spolku:  nám. 5. května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany  

 

Postavení Spolku 

1 Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany (dále též jen spolek) je dobrovolným Spolkem 
rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen rodičů), kteří se zajímají o výchovu  
a výuku (dále jen vzdělávání) dětí v ZUŠ Vodňany. 

2 Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy  
a jiných organizacích. 

3 Spolek nesmí vykonávat funkci státních orgánů a nesmí řídit státní orgány a ukládat 
povinnosti občanům, kteří nejsou jeho členy. 

4 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou  
odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

5 Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  

 

II. ÚČEL SPOLKU 

1 Účelem spolku je zejména: 

a) Sjednocování výchovného působení školy a rodiny. 

b) Pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí. 

c) Poskytování finanční podpory škole. 

 

III. ČLENSTVÍ VE SPOLKU, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

Členství ve Spolku 

1 Členem Spolku se stává rodič, jehož dítě pravidelně navštěvuje ZUŠ Vodňany,  
nám. 5. května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany, na základě své svobodné vůle.  
Členem spolku mohou být také pedagogičtí pracovníci či zaměstnanci školy. 

2 Nikdo z členů Spolku nesmí být nucen k členství ani k účasti na činnosti Spolku.  
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3 Ze Spolku může každý člen svobodně vystoupit, je však povinen dodržovat zásady  
ve smyslu těchto Stanov.  

4 Členství ve Spolku zaniká: 

a) řádným ukončením docházky dítěte do ZUŠ Vodňany; 

b) doručením písemného oznámení členům výkonného výboru o vystoupení  
daného člena ze Spolku;  

c) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství (např.: nezaplacením  
členských příspěvků ve schválené výši a termínu splatnosti). 

 

Práva členů Spolku 

1 Všichni členové mají právo: 

a) aktivně se účastnit činnosti a všech akcí pořádaných Spolkem a být o nich řádně 
informováni; 

b) účastnit se členské schůze a předkládat návrhy výkonnému výboru Spolku; 

c) člen se jako host může účastnit i schůzí výkonného výboru. Rovněž může  
kandidovat a být zvolen do orgánů Spolku. 

 

2 Každý člen má při hlasování jeden hlas. 

3 Všichni členové mají právo zažádat o svolání mimořádné členské schůze.  

 

Povinnosti členů Spolku 

1 Všichni členové Spolku mají povinnost:  

a) dodržovat stanovy a rozhodnutí, vyplývající z usnesení členské schůze či schůze 
výkonného výboru; 

b) řádně platit členské příspěvky ve výši schválené výkonným výborem za každé dí-
tě navštěvující ZUŠ Vodňany za daný školní rok.  

2 Při předčasném ukončení členství či školní docházky dítěte nemá člen právo  
na vrácení poměrné části příspěvku. 

 

IV. ORGÁNY SPOLKU 

1 Orgány spolku jsou:  

a) členská schůze, jako orgán poradní; 

b) výkonný výbor, jako orgán nejvyšší; 

c) předseda, jako individuální statutární orgán.  
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Členská schůze 

1 Členská schůze je poradním orgánem a je složena ze všech členů Spolku. 

2 Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat  
i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení 
k předmětu zasedání členské schůze. 

3 Členskou schůzi svolává předseda Spolku nejméně jednou za školní rok. 

4 O konání členské schůze jsou informováni členové spolku prostřednictvím interneto-
vých stránek ZUŠ Vodňany v termínu minimálně týden před konáním členské schůze. 

5 Členské schůzi přísluší: 

a) předkládat výkonnému výboru návrhy jednotlivců; 

b) může mít připomínky a návrhy k činnosti spolku.  

6 Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda Spolku kdykoliv je potřeba, nebo  
žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv  
záležitost Stanov. 

7 Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, 
každý člen má jeden hlas. 

Výkonný výbor  

1 Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku. Výkonný výbor je složený z 5 členů. 

2 Členové výkonného výboru mohou ze své funkce odstoupit pouze na základě svého 
vlastního rozhodnutí. V tomto odstoupení člena výkonného výboru si zbylí členové ko-
optují nového člena výkonného výboru. Členové výkonného výboru volí/odvolávají ze 
svého středu předsedu spolku. 

3 Členství/mandát ve výkonném výboru Spolku automaticky zaniká odchodem dítěte 
daného člena ze ZUŠ Vodňany. 

4 Výkonný výbor se schází minimálně jednou ročně, dále podle potřeby. Výkonný výbor 
svolává předseda prostřednictvím pozvánky zaslané na emailové adresy členům  
výkonného výboru alespoň týden předem. 

5 K platnému usnesení výkonného výboru je třeba přítomnosti alespoň 50 % jeho členů. 
K platnému usnesení výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítom-
ných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy Spolku. 

6 Výkonný výbor předkládá členské schůzi schválená usnesení na nejbližším zasedání 
členské schůze. 

7 Výkonný výbor ze svého středu volí/odvolává: předsedu Spolku (individuální  
statutární orgán), hospodáře, účetní, případně další funkce. Funkce ve vedení mohou 
být kumulovány (s výjimkou funkce účetní a hospodáře). Kumulací funkcí zůstává 
každému členu výkonného výboru pouze jeden hlas. 

8 Výkonný výbor stanovuje na konci školního roku výši členských příspěvků na následu-
jící školní rok. Členům spolku je také oznámena výše a termín splatnosti členského 
příspěvku. 

9 Výkonný výbor, jakožto nejvyšší orgán, rozhoduje zejména o: 
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a) změně stanov, s tím související změna sídla spolku; 

b) organizuje a řídí činnost Spolku; 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku; 

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze; 

e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Spolku; 

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;  

g) určuje výši a splatnost členských příspěvků; 

h) přeměně spolku či o ukončení činnosti spolku.  

10 K těmto rozhodnutím je třeba souhlas 70 % členů výkonného výboru. 

 

Předseda 

1 Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku. Předseda zastupuje spolek 
navenek samostatně. 

2 Předseda je volen členy výkonného výboru. Předseda je volen/odvoláván na dobu  
neurčitou. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. 
Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy. 

3 Funkční období/mandát předsedy také zaniká odchodem jeho dítěte/dětí ze ZUŠ 
Vodňany. 

4 Předseda svolává členskou schůzi prostřednictvím internetových stránek ZUŠ Vodňa-
ny a schůzi výkonného výboru prostřednictvím pozvánky zaslané na e-mailové adresy 
členům výkonného výboru, a to nejméně jednou za školní rok, dále pak podle potřeby. 

5 Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda Spolku kdykoliv je potřeba, nebo  
žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv  
záležitost Stanov. 

6 Hlasování výkonného výboru o záležitostech Spolku může probíhat také písemně  
(a to i prostřednictvím e-mailu), pokud k tomu předseda Spolku ostatní členy  
výkonného výboru vyzve.   

7 Předseda Spolku má právo rozhodnout o vyloučení člena ze spolku z důvodů  
závažného porušení povinností vyplývajících z členství. Oznámení o vyloučení předá 
předseda členovi písemně, stejně tak o tomto rozhodnutí informuje výkonný výbor. 
Vyloučený člen nemá nárok na vrácení příspěvku. 
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V. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

1 Spolek je neziskovou organizací. Zdrojem finančního zabezpečení Spolku jsou 
příspěvky členů, dary a výtěžky z akcí pořádaných Spolkem ve prospěch jejích dalších 
aktivit. 

2 Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na bankovním účtu u zvoleného 
peněžního ústavu. Oprávněn nakládat s těmito prostředky je pouze předseda Spolku 
a hospodář, a to s vědomím výkonného výboru. 

3 O hospodaření Spolku musí být vedena řádná evidence, zejména pak evidence příjmů, 
výdajů a majetku, a to v souladu s platnými právními předpisy. Za tuto činnost  
odpovídají hospodář a účetní Spolku. 

4 Hospodaření Spolku je vedeno podle principu jednoduchého účetnictví. 

5 Kontrolu hospodaření provádí zvolený člen výkonného výboru. 

6 Finanční příspěvek (čerpání) z fondu SRPŠ bude pouze na základě písemné žádosti, 
schválené členy výkonného výboru spolku. Písemná žádost bude vždy přílohou vy-
účtování v účetnictví spolku. 

 

VI. ZÁNIK SPOLKU 

1 Spolek zaniká na základě hlasování a rozhodnutí 70 % členů výkonného výboru o jeho 
zrušení nebo sloučení s jiným spolkem. 

2 Veškeré finanční prostředky postoupí Spolek v případě svého zániku po vyrovnání 
všech závazků vůči věřitelům Základní Umělecké škole Vodňany, na pracovišti nám. 5. 
května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany, která je dle svého uvážení použije ve pro-
spěch svých žáků a k rozvoji školy. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1 Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.  

2 Změny ve Stanovách může provádět pouze výkonný výbor Spolku. 

3 Tyto Stanovy nabývají účinnosti zveřejněním v rejstříku spolků České republiky. 

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny výkonným výborem ve Vodňanech, dne 24. 1. 
2019. 

 
 
              .......................................           
                       Markéta Fousková                 
                           předseda                   
 


