
STANOVY SPOLKU

(úplné znění ke dni 30, t7,20L7)



l.

Název a sídlo Spolku

L/ Název: Spolek přátel SOŠp a SOUs v Prostějově {dále jen ,,Spolek") je právnickou osobou

založenou v souladu se zákonem č,89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnÍ,

2l Sídlo Spolku: Lidická 4,796 01 Prostějov

ll.

Účelspolku

1,1 Účelem Spolku je sdružování rodičů, zaměstnanců a přátel Střední odborné školy prŮmyslové

a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov, Lidická 4, za ÚČelem koordinace a

sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a za úČelem

dobrovolné pomoci škole při plnění jejího poslání,

ll l.

Cíl činnostiSpolku

- sdružuje rodiče žáků, přátele, podporovatele a sponzory školy,

- působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině,

- podporuje aktivní spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti

vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími institucemi, jejichž předmětem Činnosti je

vzdělávání a výchova mládeže,

- spolupracuje se školou při zajišťováníškolní a mimoškolní, zájmové a sportovní činnosti žákŮ,

- pomáhá škole dobrovolně při plnění jejich výchovně vzdělávacích úkolů (vč. zlepšování

školního prostředí) i v oblasti materiální a finanční,

- podílí se na zlepšenívybavenosti školy, její modernizaci a zlepšování školního prostředí,

- pomáhá při propagaci školy a upevňováníjejího dobrého jména,

- organizuje a finančně podporuje akce pořádané žáky,zaméstnanci, rodiči a přáteli školy,

- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich

vyřizování,

- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičŮ

: ' přijejich naplňování,

' 
předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy a vyjadřuje se

: z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy, vzdělávání, rodiny a mládeže.

lV.

Členství ve Spq!ku

1, t/ Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR,

, tterá souhlasíse stanovami a programem Spolku.



2/ Členství ve Spolku vzniká na základě ulvazeného členského příspěvku, V případě

statutárního orgánu vzniká členství na základě jednomyslného přijetí za člena Spolku Radou

rodičů.

3l Členstvízaniká

a} na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku,

b} úmrtím,

c) vyloučením člena pro hrubé porušovánístanov,

d) zánikem Spolku,

e) neuhrazením členského příspěvku

V.

Práva a povinnosti členů Spolku

Ll Člen Spolku má právo zejména:

aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku,

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku,

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku,

osobně se účastnit projednání svých návrhů,

účastnit se jednání Rady rodičů.

2l Člen Spolku je povinen zejména:

dodržovat stanovy,

aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,

svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.

V.

Orgány Spolku

Rada rodičů

-!/ 
Nejvyšším orgánem Spolku je Rada rodičů, která je složena z volených zástupců tříd z řad

členů Spolku. Každá třída si zvolí vždy pro každé jednotlivé zasedání Rady rodičů ze svého

středu a zároveň z řad členů Spolku svého zástupce, který bude na zasedání Rady rodičů

reprezentovat zájmy dané třídy pro dané období.

2l Rada rodičů se schází nejméně jednou ročně.

členské schůzi obsažená v § 248-257 zákona č, B9/20t2 Sb,, občanský zákoník.

4/ Rada rodičů:

řídí činnost Spolku,



projednává všechny otázky v působnosti Spolku,

zastupuje Spolek ve vztahu ke škole, orgánům samosprávy a jiným organizacím.

5/ Zejména patřído působnosti Rady:

a) schvalování případné změny stanov,

b) schvaluje zprávu o činnosti Spolktr a zprávu o hospodařeníza předcházející

období,

c) určuje koncepci činnosti Spolku na dalšíobdobí,

d) schvaluje rozpočet Spolku na příští obdob|
e) rozhoduje o vyloučeníčlena Spolku,

9 rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

g) rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov.

6l K operativnímu řízení některých činností může Rada rodičů ze svých řad volit užŠí výbor.

Výbor je odpovědný Radě rodičů.

7l Při projednáváníotázek souvisejících s pracíškoly zve Rada rodičů na jednáníředitele, popř.

další zástupce školy,

8l Zasedání Rady rodičů svolává Předseda Spolku.

9/ Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpolovičnívětšina členů (zvolených zástupců tříd).

Není-li Rada rodičů schopna se usnášet, svolá statutární orgán náhradní Radu rodičŮ do
jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Rada rodičů je usnášeníschopná

bez ohledu na počet přítomných členů.

9l Rada rodičů přijímá rozhodnutí nadpolovičnívětšinou hlasů. O zrušení Spolku s likvidací nebo
jeho přeměně rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů.

rc/ Rada rodičů volí ze svého středu předsedu Spolku, který je zároveň statutárním orgánem

Spolku, a to nadpoloviční většinou přítomných členů.

Diaácaáa CaaIL,l
' 
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tl Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda Spolku zastupuje Spolek ve všech

věcech. Předseda je volený Radou Spolku.

2/ Funkce Předsedy Spolku končí:

a) odstoupením

b) odvoláním Radou rodičů

, 'orooarljní 
Spolku

, t/ spolek hospodaří s prostředky získanými
l

případnými dary od fyzických a právnických osob

z výnosů z akcí
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2l

3l
4l

prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně

podložené účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje Předseda Spolku Radu rodičů na každé Členské schŮzi,

jednou ročně předkládá zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Kontrolu hospodaření provádí revizor volený Radou. rodičů.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou rodiČŮ.

Vll.

závěrečná ustanovení

L/ Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídíobecně platnými právními předpisy.

zl Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 30, tL.20t7. Účinnosti nabývajídnem zápisu

do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Dne 30. t7.2OI7 v Prostějově

-av 
Zapletalík


