
 

 

 Občanské sdružení Škola-Rodiče-Děti z.s. 

STANOVY 

 

I. Úvodní ustanovení 

1)Spolek Občanské sdružení Škola-Rodiče-Děti z.s. je dobrovolným sdružením při VOŠZ a SZŠ Hradec 

Králové, Komenského 234. Tento spolek sdružuje  rodiče, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se 

zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy. Je založen jako dobrovolné sdružení občanů podle 

zákona č.89/2012Sb. 

2) Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, podporující zájmy dětí a mládeže. Hájí a podporuje 

jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění 

v životě a ve společnosti. 

3) Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.        

K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní 

správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a 

vzájemného respektování. 

4) Sídlo spolku: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234,      

500 03 Hradec Králové 

 

II. Cíle 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. Ke 

splnění těchto základních cílů spolku patří zejména: 

- všestranná podpora rozvoje školy 

- seznamování členů spolku s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich 

naplňování 

- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů 

- pomoc škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 

- pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí ve škole a domovech 

mládeže 

- organizace a pořádání společenských a kulturních akcí 

 

III. Organizace spolku 

 



1) Individuálním členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami 

spolku. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku, 

vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů, na 

požádání nahlédnout do  účetních dokladů spolku. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov 

spolku. Každý člen má právo vystoupit ze spolku. 

Členství může být řádné nebo čestné.  

2) Každý řádný člen spolku  má povinnost platit členské příspěvky schválené členskou schůzí. 

3) Udělení čestného členství schvaluje Rada spolku. Čestný člen má všechny práva a povinnosti 

řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné. 

3) Členství ve spolku zaniká nezaplacením členských příspěvků pro daný školní rok, vystoupením 

člena, zrušením členství Radou spolku, úmrtím, zánikem spolku. 

 

IV. Orgány spolku 

1)Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 

většina jejich členů. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně. Zasedání se koná formou 

dílčích členských schůzí v jednotlivých třídách a konají se ve stejném termínu. Členská schůze volí 

Radu, která je tvořena zpravidla jedním zástupcem z každé třídy. Členská schůze schvaluje změny a 

doplnění stanov spolku, schvaluje výši členského příspěvku a  rozhoduje o dobrovolném rozpuštění 

spolku. 

2)Rada je složena z volených zástupců jednotlivých tříd a má tolik členů, kolik je na střední škole tříd. 

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejich členů. Radu svolává výbor nejméně jednou 

ročně. Rada volí členy výboru, může odvolat členy výboru i předsedu, každoročně schvaluje rozpočet 

a zprávu o hospodaření spolku, může členovi spolku zrušit členství. 

 

3) Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Výbor je minimálně pětičlenný, přičemž jeden z členů je 

zástupcem školy. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni 

minimálně tři jeho členové. Jednání výboru se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví 

zájem. Funkční období je čtyřleté. Výbor řídí činnost spolku, projednává otázky v působnosti spolku a 

zastupuje jej vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. Výbor volí ze svých 

členů předsedu. Výbor se schází nejméně jedenkrát ročně, připravuje rozpočet a další materiály pro 

jednání Rady. Výbor kontroluje činnost předsedy spolku a hospodaření s finančními prostředky 

spolku. 

4) Předseda  jedná v souladu se stanovami spolku a usneseními Rady a Výboru. Předseda jedná za 

spolek samostatně a zastupuje spolek ve všech záležitostech.  Písemná jednání činí za spolek  

Občanské sdružení Škola-Rodiče-Děti z.s. tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. Funkční období je 

čtyřleté. Předseda je statutárním orgánem spolku, řídí činnost výboru, v případě rovnosti hlasů ve  

Výboru je jeho hlas rozhodující, pověřuje na základě plné moci jinou osobu k jednání za spolek. 

Předseda pověřuje fyzickou, nebo právnickou osobu funkcí pokladníka a vedením pokladny a 

účetnictví . Společně s pokladníkem a členem výboru, který zastupuje školu , spravují bankovní účet 

spolku. 

V. Hospodaření 



1)Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty od jiných subjektů, výnosy akcí a 

jmění spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a žákům. Výši 

členského příspěvku schvaluje členská schůze  vždy na jeden školní rok. Pokud rodiče mají ve škole 

více dětí, platí členské příspěvky pouze jedenkrát. 

2)Se svým jměním hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a  rozpočtu  schváleného 

Radou spolku.  

V Hradci Králové, 

Výbor- jméno, příjmení, bydliště- ověřené podpisy 

 

 

 

 

 

 


