
                                                          STANOVY  SPOLKU 

 

                                                                           I. 

                                                         Základní ustanovení 

 

 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů – rodičů žáků a příznivců Základní školy  

a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01 Český Těšín (dále 

jen škola) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. zejména §§ 214 - 302, občanského zákoníku (dále jen 

spolek). 

 

Název spolku:  Spolek Pod Zvonek 
                                                

Sídlo spolku:   Český Těšín, Pod Zvonek 1835/28, PSČ 737 01 

 

 

                                                                        II. 

                                                               Účel spolku 

 

1. 

Účelem spolku je: 

a) Spolupráce členů spolku se školou při organizování a rozvoji mimoškolních aktivit žáků školy 

b) Podpora veřejných aktivit školy 

c) Organizování obecně prospěšných akcí podporujících zájmovou činnost a volnočasové aktivity 

    žáků školy, mládeže i ostatní veřejnosti v místě působení školy. 

d) Komunikace s vedením školy, podíl na koordinaci vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. 

 

2. 

Hlavní činností spolku je: 

a) Přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů osobní činností i materiálními a finančními    

    prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí 

b) Organizování obecně prospěšných akcí zejména pro žáky školy i ostatní veřejnost 

c) Spolupráci při plnění účelu spolku s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi 

d) Organizace aktivit pro členy, příznivce a sympatizanty spolku 

e) Seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy 

f) Seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich 

    vyřizování 

 

3. 

Vedlejší činností spolku je: 

a) Zajišťování finančních prostředků k zajištění hlavní činnosti spolku, a to prostřednictvím 

výdělečné činnosti v rozsahu živnostenských oprávnění s předmětem podnikání: 

aa) hostinská činnost 

ab) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

ac) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 

Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

spolku. 

 

 

                                                                            

 



III. 

                                                               Členství ve spolku 

                                                        Práva a povinnosti členů spolku 

 

1. 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které 

souhlasí se stanovami spolku. 

 

2. 

Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

 

3. 

Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku na daný školní rok. 

 

4. 

Členství ve spolku zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku, 

nezaplacením členského příspěvku, rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena, úmrtím člena 

spolku - fyzické osoby, zánikem člena spolku -právnické osoby, zánikem spolku. K vyloučení člena 

spolku může dojít pouze na základě jednání člena, které je v hrubém rozporu s cíli spolku. 

 

5. 

Člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ze spolku navrhnout, aby rozhodnutí o 

jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. 

 

6. 

Člen spolku má právo: 

- být volen do orgánů spolku, volit orgány spolku a hlasovat na členské schůzi 

- předkládat návrhy, podněty a připomínky 

- být informován o všech rozhodnutích orgánů spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem 

 

7. 

Člen spolku je povinen: 

- dodržovat stanovy spolku 

- platit členskou schůzí schválený členský příspěvek 

- účastnit se jednání členské schůze 

- postupovat solidárně s ostatními členy k naplnění účelu spolku 

- řádně vykonávat svěřenou funkci 

 

                                                                          IV. 

                                                               Orgány  spolku 

1. 

Orgány spolku tvoří: 

a) členská schůze 

b) výbor spolku 

c) kontrolní komise 

 

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je svolávána počátkem každého školního roku. V 

průběhu školního roku je členská schůze svolávána podle potřeby a v případě, kdy o svolání požádá 

alespoň 20% členů spolku nebo nadpoloviční většina členů výboru nebo nadpoloviční většina členů 

kontrolní komise. 

 

Členská schůze se svolá vhodným způsobem nejméně deset dnů před jejím konáním. Členská 



schůze je schopna se usnášet při účasti alespoň třiceti členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů 

přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

 

Členská schůze: 

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny 

- projednává a schvaluje program činnosti spolku a jeho plnění 

- schvaluje roční závěrku hospodaření a rozpočet na příští období 

- schvaluje výši členského příspěvku na období školního roku 

- schvaluje a vydává interní předpisy spolku 

- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

 

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

b) Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. 

 

Výbor: 

- zabezpečuje plnění cílů spolku v období mezi jednotlivými jednáními členské schůze 

- zabezpečuje plnění usnesení členské schůze 

- řídí činnost spolku ve všech směrech 

- připravuje a účastní se jednání spolku s jinými subjekty 

- zabezpečuje a řídí hospodářskou činnost spolku 

- připravuje podklady pro jednání členské schůze 

- je odpovědný členské schůzi 

- spolupracuje s vedením školy a koordinuje spolupráci mezi vedením školy a členy spolku 

- svolává a připravuje konání členské schůze. 

 

Výbor má vždy lichý počet, nejméně však 9 členů a volený první členskou schůzí v novém školním 

roce. Funkčním obdobím výboru je jeden kalendářní rok, který počíná volbou na první členské 

schůzi. Členové výboru jsou znovu volitelní. V případě ukončení výkonu funkce člena výboru v 

průběhu školního roku je nový člen zvolen na nejbližším jednání členské schůze. 

 

Členové výboru si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře. 

 

Jednání výboru se koná podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání výboru svolává 

statutární zástupce nebo alespoň dva z ostatních členů výboru. Výbor je usnášeníschopný, je-li 

přítomna nadpoloviční většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

 

Za spolek jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo hospodář. Právní úkony, 

pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za spolek předseda nebo místopředseda a další 

člen výboru. 

 

Předseda spolku je hlavním představitelem spolku, je odpovědný za jeho činnost. 

Místopředseda je zástupcem předsedy mj. v době jeho nepřítomnosti plní jeho úkoly. 

Hospodář odpovídá za finanční hospodaření spolku, podává členské schůzi i výboru zprávy o 

hospodaření spolku. 

 

K lepšímu zajištění činnosti spolku je výbor oprávněný vytvořit si pomocné orgány, např. sbor 

třídních důvěrníků, třídní výbory apod. 

 

c) Kontrolní komise je nezávislý a samostatný kontrolní orgán, který za svou činnost odpovídá 

členské schůzi. Členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání výboru s hlasem 

poradním. 



 

Kontrolní komise je tříčlenná a je volena první členskou schůzí po zahájení každého školního roku. 

Člen kontrolní komise je znovu volitelný. Funkčním obdobím kontrolní komise je jeden kalendářní 

rok, který počíná volbou na první členské schůzi po zahájení každého školního roku. V případě 

ukončení výkonu funkce člena kontrolní komise v průběhu školního roku je nový člen zvolen na 

nejbližším jednání členské schůze. 

 

Členové kontrolní komise volí ze svého středu svého předsedu. 

Kontrolní komise kontroluje: 

- plnění úkolů spolku 

- dodržování stanov spolku 

- finanční hospodaření a hospodaření s majetkem spolku 

 

 

                                                                         V. 

                                                         Hospodaření spolku 

 

1. 

Příjmy spolku slouží k ekonomickému zajištění činnost spolku. 

 

2. 

Příjmy spolku tvoří: 

- členské příspěvky členů spolku 

- dary a sponzorské příspěvky 

- účelově zaměřené granty 

- dotace 

- výnosy z akcí pořádaných spolkem 

- jiné zdroje získané v souladu s platnými právními předpisy a účelem spolku 

 

3. 

Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, popř. na účtech spolku. Za jejich řádnou 

evidenci odpovídá hospodář spolku. 

 

4. 

Dispoziční právo s finančními prostředky spolku mají předseda, místopředseda a hospodář a to 

každý samostatně. 

 

5. 

O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci (účetnictví) hospodář spolku, který je 

povinen předložit tuto evidenci na žádost kterémukoliv členů výboru nebo kontrolní komise. 

 

O stavu hospodaření hospodář alespoň jednou ročně zpracovává zprávu, kterou předkládá ke 

schválení členskou schůzí.   

 

 

                                                                           VI. 

                                                           Závěrečná ustanovení 

 

1. 

K organizaci činnosti přesahující organizační nebo finanční možnosti spolku může spolek uzavřít 

smlouvu o součinnosti k dosažení určitého cíle, popř. k dosažení společného zájmu s jiným spolkem. 

Taková smlouva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Součinnost lze provádět jen v rámci 



zaměření činnosti spolku podle těchto stanov. 

 

2. 

Spolek zaniká: 

a) zrušením spolku rozhodnutím soudu podle odst. §268 zákona č. 89/2012 Sb (občanský zákoník) 

b) zrušením spolku s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze 

c) přeměnou spolku na základě rozhodnutí členské schůze 

 

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne: 29. 9. 2016 

 

 

 

Předsedkyně spolku: Ing. Martina Opachová 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
podpis 


