
STANOVY           

 Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, z.s.  

Schváleno valnou hromadou SRPŠ při základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily dne 14. 10. 2015 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Název: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily z.s., lze použít zkrácený název: SRPŠ 

při ZŠ Turnov, Skálova 600, okres Semily z.s. (dále jen „spolek“) 

2. Sídlo: 511 01 Turnov, Skálova 600 

3. Spolek se zapisuje do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 

4. Spolek se samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů a zákonných zástupců žáků školy a přátel školy ve smyslu ust. § 214 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. 

5. Spolek je právním nástupcem Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, o.s., IČ 

22760377.  

Článek II. 

Účel spolku 

1. Hlavním účelem spolku je sdružovat členy spolku za účelem podpory a rozvoje činnosti Základní školy Turnov, Skálova 600, 

okres Semily a jejich žáků a zajišťování pomoci škole v její činnosti. 

Jedná se o podporu zejména v oblastech: 

- spolupráce s vedením školy při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních otázek školy, při 

zabezpečování a zlepšování provozu školy 

- podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných a mimoškolních aktivit žáků 

- spolupráce při zabezpečování společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pořádaných školou  

- spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči 

- seznamování rodičů a veřejnosti a výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování 

- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a spolupráce při jejich vyřizování 

- podpora žáků školy  

- spolupráce s jinými školami a subjekty, mj. se Sdružením rodičů a přátel dětí - školní chata při gymnáziu a 1. základní škole 

Turnov 

Článek III. 

Činnost spolku 

1. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí 

a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 

2. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku stanoveného v článku II. Stanov, coby společného zájmu jeho členů. Účel 

spolku bude naplňován zejména: 

- dobrovolnou pomocí členů spolku, materiálními a finančními prostředky 

- předkládáním stanovisek, podnětů a doporučení škole související s provozem školy, se vzděláváním a mimoškolními 

aktivitami žáků 

- propagací školy 

- pořádáním kulturních, vzdělávacích, společenských či sportovních akcí či aktivní pomoc při jejich pořádání školou. 

 

Článek IV. 

Členství spolku 

1. Členem spolku může být osoba starší 18 let, která chce se školou spolupracovat ve smyslu čl. III.  

2. Členem spolku může být každý rodič či zákonný zástupce žáka studujícího na Základní škole Turnov, Skálova 600, okres 

Semily 

3. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, se kterou SRPŠ při ZŠ Turnov, Skálova, z.s. uzavře smlouvu o přidružení 

za účelem a podmínek v této smlouvě stanovených. Smlouva se stává účinnou po jejím schválení výkonnou radou, přičemž 

ke schválení je třeba 2/3 všech hlasů přítomných. Přidružené členství zaniká za podmínek určených ve smlouvě o 

přidruženém členství. 

4. Členství ve spolku je dobrovolné. 

5. Členství ve spolku vzniká:  

- zaplacením členského příspěvku, jde o rodiče či zákonného zástupce žáka 

- podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku 

6. Spolek vede seznam svých členů, zápisy o zápisu a výmazu členů je oprávněn provádět statutární orgán. Seznam členů 

spolku je neveřejný. 

7. Členství ve spolku zaniká: 

a) Smrtí člena spolku 



b) Vystoupením člena spolku písemným jednostranným právním úkonem doručeným výboru spolku. Dnem doručením 

oznámení členství ve spolku zaniká 

c) Nezaplacením členského příspěvku  

d) Vyloučením člena spolku valnou hromadou nadpoloviční většinou všech hlasů z důvodu vážného porušení stanov 

e) Zánikem spolku 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů spolku 

1. Každý člen spolku má právo:  

a) účastnit se schůze třídní sekce a třídní konference, podílet se na jejich hlasování. Na každého žáka školy připadá jeden 

hlas člena spolku. Jsou-li členy spolku oba rodiče či zákonní zástupci, hlasuje pouze jeden z nich, 

b) volit a být volen do orgánů spolku  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku orgánům spolku 

d) aktivně se podílet na plnění účelu spolku  

e) být informován o všech akcích pořádaných spolkem, podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí organizovaných 

spolkem a využívat výhod plynoucích z členství 

f) být informován o aktivitách a činnosti spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky 

g) být informován o činnosti výkonného výboru 

h) být informován o hospodaření spolku a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky 

i) požádat výkonnou radu o pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat 

výkonnou radou spolku zastupovat. 

2. Každý člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutími valné hromady a výkonné rady. 

b) řádně a včas hradit členský příspěvek schválený výkonnou radou  

c) aktivně se podílet dle svých možností na plnění účelu spolku. 

Článek VI. 

Organizace spolku a orgány spolku 

 

1. Členové spolku se seskupují v třídních sekcích. Třídní sekci tvoří členové spolku z řad rodičů a zákonných zástupců 

žáků  té které třídy školy.   

 

2. Orgány spolku jsou: 

a) Valná hromada delegátů 

b) Třídní sekce 

c) Třídní konference 

d) Výkonný výbor 

e) Předseda spolku 

f) Revizní komise 

Článek VII. 

Valná hromada delegátů 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada delegátů zvolených třídními konferencemi. 

2. Valná hromada delegátů  se koná v termínu určeném statutárním orgánem, nejméně 1x za 3 roky.  Valnou hromadu svolává 

statutární orgán, kdy termín a místo konání a program jednání písemně oznámí nejméně 14 dnů přede dnem konání valné 

hromady.   

3. Valné hromady se účastní delegáti třídních sekcí, kteří byli řádně zvoleni členy spolku třídní konferencí jako zástupci třídní 

sekce.  Delegát může být zastoupen zmocněncem na základě řádné plné moci, zmocněnec musí být členem spolku. Způsob 

zplnomocnění stanovuje výkonná rada spolku. Valné hromady se dále účastní členové výkonné rady, kontrolní a revizní 

komise, zástupci vedení školy a pozvaní hosté. 

4. Valná hromada delegátů se může konat jako řádná nebo mimořádná. 

5. Řádnou valnou hromadu je předseda spolku povinen svolat nejméně jedenkrát za tři roky. Nesvolá-li předseda spolku 

řádnou valnou hromadu, svolá ji výkonný výbor spolku. 

6. Mimořádnou valnou hromadu je povinen předseda spolku svolat, požádá-li o její svolání více než 1/3 členů výkonného 

výboru spolku, a to nejpozději do 3 kalendářních měsíců. Mimořádnou valnou hromadu je povinen předseda spolku také 

svolat, požádá-li o její svolání více než 1/3 řádných členů spolku. Nesvolá-li předseda spolku mimořádnou valnou hromadu 

do 30 - ti dnů od doručení oprávněného (viz výše) podnětu k jejímu svolání, může svolat mimořádnou valnou hromadu 

navrhovatel podnětu. 

7. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny delegátů třídních sekcí, usnesení přijímá většinou hlasů 

delegátů přítomných v době usnášení; každý delegát má jeden hlas.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

spolku 



8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 

všech delegátů všech třídních sekcí.   

9. Jednání valné hromady zahajuje předseda spolku, ověřuje usnášení schopnost a poté zajistí volbu předsedy zasedání valné 

hromady a zapisovatele. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné 

hromady.   

10. Valná hromada delegátů zejména:  

a) rozhoduje o změně stanov 

b) schvaluje zprávu předsedy spolku, výkonné rady a revizní komise 

c) rozhoduje o návrzích předsedy spolku, výkonné rady a revizní komise 

d) dává návrhy a podněty výkonné radě na změny fungování spolku a jeho činnosti  

e) rozhoduje o zrušení spolku 

Článek VIII. 

Třídní sekce  

1. Třídní sekce je tvořena členy spolku (rodiči a zákonnými zástupci žáků školy) v členění podle jednotlivých tříd školy. 

2. Třídní sekce realizuje na úrovni třídy  činnost spolku směřující k naplnění účelu spolku. 

3. Třídní sekce rozhodují hlasováním, přičemž na jednoho žáka školy připadá jeden hlas jeho rodiče, resp. zákonného zástupce. 

Rozhodnutí třídní sekce je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných hlasů.  

4. Třídní sekce volí ze svého středu člena výkonného výboru. 

5. Třídní sekci svolává a řídí za sekci zvolený člen výkonného výboru. Schůze třídní sekce se musí konat nejméně jedenkrát 

ročně.  Není-li schůze třídní sekce svolána, může ji svolat kterýkoliv člen spolku dané třídní sekce s uvedením programu 

jednání.  

6. Třídní sekce předkládá výkonnému výboru návrhy k projednání. 

 

Článek IX 

Třídní konference 

1. Třídní konference členů spolku je tvořena rodiči a zákonnými zástupci žáků dané třídy, přičemž za jednoho žáka je členem 

třídní konference pouze jeden člen spolku.  

2. Třídní konference členů spolku volí ze svého středu jednoho delegáta na valnou hromadu delegátů, který za členy spolku 

organizované v třídní sekci vykonává na valné hromadě jejich práva a povinnosti členů spolku.    

3. Třídní konference rozhoduje hlasováním, kdy každý člen spolku má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj 

nadpoloviční většina přítomných hlasů.  

Článek X. 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor spolku je tvořen volenými zástupci třídních sekcí. Počet členů výkonného výboru je dán maximálním 

počtem tříd Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily. 

2. Výkonný výbor řídí spolek v období mezi valnými hromadami delegátů.   

3. Výkonný výbor volí z řad svých členů na funkční období jednoho roku: 

- předsedu spolku 

- místopředsedu spolku 

- členy revizní komise 

- hospodáře spolku ze všech členů spolku 

- případně další funkce 

4. Výkonný výbor navrhuje kandidáty pro volby do školské rady. 

5. Výkonný výbor schvaluje výši členského příspěvku, účetní závěrku a rozpočet spolku. 

6. Výkonný výbor projednává a rozhoduje o všech záležitostech a činnostech spolku, pokud tyto nejsou vyhrazeny valné 

hromadě nebo revizní komisi.  

7. Jednání výkonného výboru písemně svolává a řídí předseda spolku, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.  

8. Výkonný výbor rozhoduje hlasováním, přičemž každý člen výkonného výboru má jeden hlas. Rozhodnutí výkonného výboru 

je přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. K přijetí 

rozhodnutí výkonného výboru lze též použít e-mailového hlasování rady, kdy předseda rozešle návrh usnesení všem členům 

výkonného výboru  zároveň s uvedeným termínem do kdy (datum a čas) je třeba hlasovat. Každý hlasující zasílá svůj hlas 

formou e-mailové odpovědi zaslané všem členům výkonného výboru. K platnému rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina 

hlasů hlasujících členů výkonného výboru. O takovémto rozhodnutí vyhotoví předseda spolku protokol s počtem hlasů a 

zašle jej do tří dnů po ukončení hlasování všem členům výkonného výboru. O všech jednáních a hlasováních výboru se 

sepisuje protokol, který ověří svým podpisem předseda spolku a minimálně jeden další člen výkonného výboru  přítomný 

daného jednání.   

Článek XI. 

Statutární orgán – předseda spolku 

 

1. Statutárním orgánem je předseda spolku. 



2. Předseda spolku je volen výkonným výborem z řad jeho členů.  

3. Předseda spolku je oprávněn jednat jménem spolku navenek a podepisovat se za něj.  

4. Předseda spolku se ze své činnosti při výkonu své funkce odpovídá valné hromadě delegátů, výkonnému výboru a revizní 

komisi.  

5. Předseda spolku plní úkoly uložené mu valnou hromadou delegátů, výkonným výborem a revizní komisí.  

Článek XII. 

Revizní komise. 

 

1. Revizní komise je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem spolku. 

2. Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni výkonným výborem.  Ze svého středu volí předsedu revizní komise. Funkčním 

obdobím revizní komise a jejího předsedy je jeden rok.  

3. Předseda revizní komise řídí její činnost a svolává její členy k jednání komise podle potřeby, minimálně však jednou ročně.                                                                                                                     

4. Revizní komise rozhoduje hlasováním, každý člen revizní komise má jeden hlas.  

5. Členem revizní komise nesmějí být předseda nebo místopředseda nebo hospodář spolku. 

6. Revizní komise se odpovídá ze své činnosti výkonnému výboru a valné hromadě delegátů. Plní úkoly uložené jí valnou 

hromadou delegátů a výkonným výborem. 

7. Revizní komise provádí jednou ročně kontrolu hospodaření spolku.  

8. O výsledku kontroly hospodaření informuje předseda revizní komise výkonný výbor spolku.   

 

Článek XIII. 

Majetek a zásady hospodaření 

 

1. Majetek SRPŠ při ZŠ Turnov, Skálova, z.s. tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva ve 

vlastnictví spolku, která slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíli a úkoly spolku a v zájmu sdružených členů.  

2. Zdroje příjmů:     

a) hlavním zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky členů spolku.  Výše členského příspěvku je schválena 

výkonným výborem spolku vždy na jedno hospodářské období (školní rok).    

b) dotace od státních a místních orgánů. 

c) podíly a výnosy.                                                                                                                                                                                 

d) příspěvky sponzorů.                                                                                                                                                                              

e) dary, dědictví, převody majetku.                                                                                                                                                        

f) příjem z akcí pořádaných spolkem. 

g) další aktiva vyplývající z dalších činností spolku.     

                                                                                                                       

3. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů spolku jsou v souladu se zákonem o daních z příjmu osvobozeny od placení této 

daně.         

 

4. Použití prostředků:                                                                                                                                                            

Získané prostředky jsou používány ve prospěch žáků Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily zejména 

k činnostem a cílům uvedeným části první článku 3 těchto stanov. Prostředky také slouží k zajištění akcí, které podle 

platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily.      

5. S finančními prostředky spolek nakládá s nejvyšší mírou hospodárnosti.                                                                                                    

6. Vedení evidence hospodaření - evidence hospodaření spolku je vedena podle obecně závazných právních předpisů v dané 

době.       

7. Movitý majetek, který má pořizovací hodnotu vyšší než 1 000 Kč, je evidován, přičemž každému je přiřazeno inventární 

číslo. Jednou ročně se provádí inventura tohoto majetku. Inventuru provádí revizní komise jmenovaná výkonným výborem 

spolku.   

8. Krom pokladního limitu, jsou finanční prostředky uloženy na běžném účtu bankovního ústavu. 

9. Účetní evidence je uložena v Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily. 

10. Podpisové právo k běžnému účtu SRPŠ při ZŠ Turnov, Skálova, z.s. mají předseda spolku, hospodář spolku a minimálně 

jeden další člen výkonného výboru spolku. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zánik spolku - SRPŠ při ZŠ Turnov, Skálova, z.s zanikne, usnese-li se na tom valná hromada 2/3 většinou zástupců 

delegovaných třídními konferencemi. Valná hromada delegátů v tomto případě zároveň rozhodne o způsobu zániku, naložení 

s majetkem, právy a závazky spolku.  

2. SRPŠ při ZŠ Turnov, Skálova, z.s., zanikne výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.  

3. Změny stanov přijaté na Valné hromadě nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení a přijetí touto valnou 

hromadou. 

4. Ve věcech v těchto stanovách neupravených se spolek řídí ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

v platném znění.  

 


