STANOVY SPOLKU
rodičů a přátel školy
při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

1. Spolek je založen v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen“ OZ“).
2. Název spolku je Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole
dopravní, a.s. (dále jen Spolek). Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí
členské schůze.
3. Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s., je
samostatnou samosprávnou dobrovolnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže
popsanou činnost vyvíjí s cílem uspokojovat, chránit a podporovat studijní a zájmové
aktivity žáků Střední průmyslové školy dopravní, a.s., při plnění jejich úkolů
v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlo spolku: Moravská 3, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Článek II.

Účel Spolku

1. Účelem Spolku je spolupracovat s vedením školy a pomáhat Střední průmyslové škole
dopravní, a.s., při plnění jejích úkolů, seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými
a vzdělávacími cíli a úkoly školy.
2. Hlavním cílem Spolku je podpora studijních, kulturních, společenských a sportovních
aktivit Střední průmyslové školy dopravní, a.s.
3. Spolek usiluje o zlepšení komunikace mezi učitelem a žákem, školou a rodiči.
4. Spolek při naplňování svých cílů může spolupracovat s dalšími spolky, organizacemi,
institucemi i soukromými osobami.
Článek III.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu
nesmí být bráněno vystoupit z něho.
2. Členem Spolku může být každá osoba starší 18 let, která souhlasí s činností Spolku
a má zájem podílet se na plnění úkolů vyplývajících z cíle Spolku.
3. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od
okamžiku, kdy se stane členem Spolku.
4. Rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají automaticky členy Spolku zaplacením
členského příspěvku. Ostatní osoby se stávají členy Spolku po podání přihlášky Radě
spolku a po zaplacení členského příspěvku.
5. Výše členského příspěvku je určena stanovami. Návrh na změnu výše členského
příspěvku provádí členská schůze.
6. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního členského příspěvku.
7. Proti rozhodnutí výboru o vzniku a ukončení členství se lze odvolat k členské schůzi.
8. Právem členů je:

a) podílet se dle svých schopností na veškeré činnosti Spolku,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) hlasovat na členské schůzi,
d) navrhovat kandidáty do volených orgánů,
e) být informován o činnosti Spolku.
9. Povinností členů je:
a) dodržovat stanovy,
b) podporovat Spolek při naplňování programu činnosti,
c) platit členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí a usnesení,
d) účastnit se členské schůze.
10. Každý člen Spolku, žák, zákonný zástupce žáka, případně jinak zainteresovaná osoba
(zastupování – písemně či elektronicky) má právo oslovit Radu Spolku a předložit
k řešení návrh nebo problém související s účelem Spolku. Z těchto důvodů jsou na
webových stránkách školy (odkaz Spolek rodičů) zveřejněny kontaktní informace (emailové adresy, poštovní adresa, případně telefonní kontakty). Rada Spolku je
povinna do 30 dnů od přijetí zprávy odeslat odpověď (elektronicky nebo písemně).
11. Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku k 31. 12. běžného roku,
b) vystoupením člena na základě oznámení předsedovi nebo členské schůzi,
c) úmrtím člena Spolku.
Článek IV.

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze,
b) Rada,
c) kontrolní komise,
d) předseda, statutární orgán Spolku,
e) místopředseda.
Článek V.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členskou schůzi svolává předseda nejméně jednou ročně, alespoň tři týdny před
konáním členské schůze. Předseda je povinen svolat do tří týdnů členskou schůzi,
požádá-li o to písemně nejméně třetina členů nebo předseda kontrolní komise.
Nesvolá-li předseda členskou schůzi ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně
místopředseda.
3. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny
všech členů.
4. Zástupce každého člena má při hlasování jeden hlas. Usnesení členské schůze je
přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců členů.
5. Zástupce je volen podle klíče: 1 zástupce (delegát) na jednu třídu, popřípadě 1 delegát
na 20 členů Spolku, pokud se nejedná o rodiče žáků.
6. Členská schůze zejména:
a) schvaluje stanovy a jejich změny,
b) volí a odvolává na funkční období jednotlivé členy Rady,
c) funkční období členů Rady je tříleté,

d) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
e) schvaluje program činnosti,
f) schvaluje rozpočet,
g) stanovuje výši členských příspěvků.
7. Statutární orgán spolku zajistí do 30 dnů vyhotovení zápisu ze členské schůze a umístí
na přístupné www stránky spolku.
8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán
svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou
schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději
do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
9. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na
program předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu
členů, ledaže stanovy určí něco jiného.
10. Zasedání členských schůzí se bude konat formou dílčích členských schůzí, a to
v období jaro a podzim příslušného kalendářního roku.
11. Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo rozhoduje-li
místo ní shromáždění delegátů, postupuje se podle odstavců 7 a 8 obdobně.
Článek VI.

Rada

1. Rada

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) projednává způsob realizace programu činnosti,
b) na základě rozhodnutí členské schůze přijímá nové členy a ukončuje
členství,
c) volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu,
d) schvaluje hospodáře Spolku.
Radu tvoří 3 členové.
Rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Radu svolává a řídí předseda, a to nejméně dvakrát ročně.
Předseda je povinen svolat do tří týdnů výbor, požádá-li o to nejméně 1/3 jeho členů.
Nesvolá-li předseda výbor ve stanovené lhůtě, svolá ho neprodleně místopředseda.
Podle potřeby je Rada oprávněna svolat jednání Rady Spolku.
Rada Spolku může pozvat na své jednání statutárního zástupce školy případně
zástupce žáků, aby byly zjištěny, definovány a eventuálně korigovány potřeby školy a
žáků.
Členové Rady jsou voleni členskou schůzí na tříleté funkční období.

Článek VII.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je orgánem, jehož činnost spočívá v dohledu nad souladem činnosti
Spolku se stanovami a právními předpisy.
2. Kontrolní komise má vůči Radě právo na předložení veškeré dokumentace o činnosti
Spolku.
3. Kontrolní komise má volené tři členy členskou schůzí.
4. Kontrolní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu. Kontrolní komisi svolává
a řídí její předseda, a to nejméně jednou ročně.

5. Předseda svolává a řídí její jednání. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho
nepřítomnosti v plném rozsahu. Předseda je povinen svolat kontrolní komisi do tří
týdnů, požádá-li o to písemně, kterýkoliv člen kontrolní komise. Nesvolá-li předseda
kontrolní komisi ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně 1. místopředseda.
6. Členové kontrolní komise se mohou zúčastňovat jednání Rady. Předseda kontrolní
komise má právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním.
7. Za svou činnost je kontrolní komise odpovědná členské schůzi. Zprávu o své činnosti
jí podává nejméně jedenkrát ročně.

Článek VIII.

Předseda

1. Předseda
a) je statutárním orgánem Spolku,
b) řídí činnost spolku a je za ni odpovědný členské schůzi,
c) jedná a podepisuje jménem Spolku,
d) předseda je volen členskou schůzí na dobu tří let,
e) zajišťuje archivaci veškerých zápisů ze zasedání členské schůze.

Článek IX.

Místopředseda

1. Místopředseda přebírá funkci předsedy v případě odstoupení či úmrtí dosavadního
předsedy.
2. Místopředseda zastupuje v plném rozsahu předsedu,
a) nemůže-li předseda ze závažných důvodů dočasně vykonávat svou funkci,
b) jestliže jej tím předseda pověří.

Článek X.

Zásady hospodaření

1. Hospodaření Spolku je vázáno na plnění cílů a úkolů Spolku a školy tak, jak vyplývá
z plánů schválených členskou schůzí.
2. Spolek vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen:
a) z příspěvků členů Spolku,
b) darů, úroků z vkladů svých finančních prostředků,
c) z případné jiné činnosti, která je v souladu s cíli spolku.
3. S fondem je oprávněna nakládat Rada Spolku.
4. Spolek vede podvojné účetnictví podle platných předpisů.
5. Členové Rady Spolku a kontrolní komise plní své funkce jako čestné, bez nároku na
odměnu.
6. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními členské
schůze a Rady.
7. Za hospodaření Spolku podle schváleného rozpočtu odpovídá předseda.
8. Správcem finančních prostředků Spolku je hospodář.
9. Hospodář zajišťuje bankovní styk, pokladnu a sestavuje požadované finanční výkazy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným
subjektem z rozhodnutí členské schůze, na níž jsou přítomni zástupci nadpoloviční
většiny všech členů. Rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných
zástupců členů.
2. V případě dobrovolného rozpuštění rozhodne členská schůze o způsobu majetkového
vypořádání.
3. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora
a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
4. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
5. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 12. 11. 2015 a nabývají tímto datem
okamžitou platnost a účinnost.
6. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení
těchto Stanov.

