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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

či, 1
Název spolku

Název spolku je „ Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Antoninská"(dále jen "spolek").

iČ spolku: „ALOE

Datum zápisu ve veřejném rejstříku: „JO 6. 106)

Účelem spolku je rozvíjet spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení radiny, ZŠ Brno, Antoninská 3,
602 00 Brno (dále jen „škola“) a dalších institucí a jednat v zájmu žáků Školy. Zeiména má spolek plnit následující cíle:

c) přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a
kulturní činnosti a zlepšování prostředí v základní škole a školní družině,
cd) podpora zájmových a volnočasových aktivit v základní škole a školní družině,
e) sledování hygienických a stravovacích podminek ve škole.

či,6
Na akcích pořádaných spolkem, nenese spolek odpovědnost za účastníky.
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Vznik a zánik členství
1. Členství je dobrovolné, členem spolku se může stát kterákoli způsobilá [vzická osoba slarší 18 let nebo

právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku a sjeho cíli.

2, Členství ve spolku vzniká:

a) dnem kdy rada rodičů spolku na základě podané přihlášky rozhodne o přijetí Zadatele za čiena, Na Čienství vě S

na základě přihlášky není právní nárok a rozhodnutí o přijetí za člena je plně v kompetenci rady rodičů.

b) dnem započetí docházky žáka (žáků), kterého je budoucí člen zákonným zástupcem, do školy, pokud písemně

nevyloučí členství.

3.. Čienství ve spolku zaniká:

a). dnem úmrtí člena,

b) dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství do sídia spolku,

c) dnem ukončení docházky všech žáků, kterých je člen zákonným zástupcem, da školy, pokud člen písemné

nepožádá o pokračování členství,

d) vyloučením na základě rozhodnutí shromáždění zástupců, důvodem vyloučení je porušení stanov spolku.

Vytoučený člen může radě rodičů navrhnout přezkoumání vyloučení do i5dnů

Přáva členů spolku

Základním právem členů spolku je:

a) účastnit se činnosti spolku.

b) volit a být volen do orgánů spolku pří splnění podmínek určených těmito stanovami.

c) navrhovat konkrétní akce a aktivity spolku.
d) být pravidelně informován o správě majetku spolku.
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Povinnosti členů spolku

1. Základní povinností členů spolku je:

a) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí shromá áždění zástupců.

b) vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,

c) | propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům,

občanským iniciativám a dalším třetím osobám.

2, Povinností členů spolku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě
rozhodnutí rady

rodičů nebo shromáždění zástunců.
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Vymezení orgánů spolku
Orgány spolku jsou:

1.. shromáždění zástupců
H+ rada rodičů

ČEZÍ

Shromáždění zástupců1, Shromáždění zás A- je nejvyšším orgánem spolku. Shromáždění zástupců tvoří jeden volen ý zástupce z
každé třídy základní školy, případně jeden zástupce právnické osoby, je-h Členem spolku zásvoce sin „mtěh

vždy na začátku šk olního roku nadpoloviční většinou zákonných zástupců žáků ze třídy 5 tí
zástupci každého žáka třídy maj! jeden nedělitelný hlas

2.. Do působnosti shromáždění zástupců patři zejména:
měnit a doplňovat stanovy spolku,
E NÉ: (Rht radov 4 -p

schvalovat roční rozpočet spolku a roční účetní uzávěrku a rozhodovat
rozhodovat o podminkách vnitřního fungování spolku, o povinnostéch čiénů spolku vůči spolku z hlediska jejich
aktivit zejména co se týče veřejných vystoupení.

a 12 měsíců. Rada rodičů je povinna svolatPů svolává rada rodičů nejméně jedenkrátuoR ZFo“ozi$+Pů(Dpe l jéĚGi a,
shromáždění zástupců rovněž v případě, že tak požaduje nadpoloviční většína zástupců, a to do jednohodě, že dpo
rněsíce od vznesení tohoto požadavku.

4. Jednání shromáždění zástupců se může zúčastnit každý člen spolku a představitelé školy.

5. Z jednání shromáždění zástupců rnusí být pořízen zápis, do kterého má nárok nahlédnout každý člen spolku.

ele a ověřovatele zápisu volí z přítomných členů shromáždění zástupců. Jen zapisovatelem

vaný a ověfovatelem podepsaný zápis lze považovat za atitěn ický.

6. Shromáždění zástupců je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců.
7. Platného rozhodnutí shromáždění zástupců je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných zástupců.

Ke změně stanov spolku a k rozhodnutí o jeho zániku je zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny všech zástupců.
ři.12

Rada rodičů
1. Rada rodičů je statutárním orgánem spolku. Rada rodičů je 3 členná. Je volena počátkem každého školního

ZV 1roku shromážděním zástupců. Členové rady mohou být volení opakovaně bez omezení.

2. Rada rodičů řídí činnost spolku, projednává všechny otázky v jeho působnosti, zastupuje spolek vůči škole,

orgánům samosprávy | státní správy a jiným organizacím. Rozhoduje hlasováním, většinou svých členů.

3. Ze svých členů volí rada rodičů předsedu, prvního místopředsedu a druhého místopředsedu. Každý člen rady

rodičů může na svou funkci písemně rezignovat. Pokud tak učiní během konáni shromáždění zástupců, zaniká
r

jeho funkce takovým oznámením, jinak zaniká okamžikem konání nejbližšího shromáždění zástupců, které zá
timto účelem předseda svolá,

4.. Jměnem spolku jedná navenek předseda, první nebo druhý mís topředseda, nebo osoby radou písemně

pověřené, jsou však vázání rozhodnutím rady rodičů či shromážděním zástupců. Statutární orgán spolku jedná

za spolek bd že k názvu spolku připojí své jméno, označeni funkce ve spolku a svůj podpis.

5. Řadu rodičů svolává předseda podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
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rodičů vede průběžně aktualizovaný jmenný seznam zástupců tříd včetně jejich kontaktní údajů. UdajeRada | |
jsou zapisovány po zvolení Člena zásluplěm a vymazávány Do zániku mandátu zástupce, čten spolku má přávo

Y Y H H + F
do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o obsahu jeho zápisu v seznamu.
jednání rady rodičů se může zúčastnit každý zástupce třídy a představitelé školy.

V případě zániku členství nebo odstoupení předsedy spolku vykanává jeho pravomoci první místopředseda. V
případě zániku členství nebo odstoupení prvníno místopředsedy spolku vykonává jeho pravomocí druhý

místopředseda.

Část IM.
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

Li
Majetek sp
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Majetek spolku smí být využíván pouze za účelem naplnění cílů spolku při jeho činnostech výše
specifikovaných, popřípadě k získání finančních prostředků pro zajištění financování takových cílů. S majetkem

z případných darů, ze společenských

akcí, příspěvků, dotaci, grantů, případně z finančních přísněvků t třetích osob, pokud budou spolku takovými

osobami poskytnuty nebo z výnosů vlastní činností spolku, která však
příjmy z takové činnosti musí sloužit výhradně k financování předrr
těchto stanov.

či. 14

rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů shromáždění zástupců o dobrovolném rozpuštěním spolku

nebo o jeho stoučení s jiným spolkem,
rozhodnutím soudu,

Část Vi.
ZMĚNY STANOV

ČL 15
Pravidla změn stanov

Stanovy spolku ize doplňovat a měnit pouze usnesením shromáždění zástupců
Návrhy na změny neho danlnění stanov vyžaduií písemnou formou A rmusí být předány předsedovi spolku, aSAMI STS MOV VL
zároveň musí být umožněno všem členům spolku se 5 nimi seznámit, nejméně 14 dnů před zahálením



část VH.

Sdružení rodičů při ZŠ Antoninská, 0.5. s registrováno Ministerstvem
vnitra ČR ne 6.1.1992 podie zákona č

83/1990 Sb. V souvislosti 3 novým O níkam, zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) se sdružení
i

i
30. dele shornoval na spolek, došlo ke zrěně názvu a úpravé

stanov spolku.

ČástVHi.

Závěrečná ustanovění

Stanovy byly schváleny shromážděním zástupců

1mnem zapsání Spolku rodičů při ZŠ Antonínská do veřejného rejstříku
vedeným krajským soudem V Brně. Není-li v

=chto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost
spolku ustanovením $ 214 a násl, zákona č. 89/2012 5b.

(Občanský zákoník). Zdá livostí, neplatnosti nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknuta existence a platnost

ostatních ustanovení,

V Břně dne. eee

předseda/předsedkyně „E

fie„místopředseda/mistpředs sedkyn-+

3 mistaň nředseda/mistopředsedkyně


