Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lutín
příspěvkové organizaci

I.

Všeobecná ustanovení

1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lutín
příspěvkové organizaci je spolkem občanů, zejména rodičů, zákonných
zástupců žáků školy a přátel školy sdružených podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, § 214 a následujících.
2) Spolek používá název „Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a
Mateřské škole Lutín příspěvkové organizaci“ (dále jen „SRPŠ“).
3) Sídlem SRPŠ je Školní 80, 783 49 Lutín.

II.

Cíle činnosti

1) Činnost SRPŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného
působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí.
2) SRPŠ přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a
finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti a
zlepšování školního prostředí.
3) SRPŠ předkládá podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti
volnočasových aktivit žáků.
4) SRPŠ podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy.
III.

Členství

1) Členem SRPŠ může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se
stanovami tohoto SRPŠ a včas zaplatí členský příspěvek. Výši členského
příspěvku schvaluje členská schůze na počátku každého školního roku.
2) Členství vzniká:
 podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku za
každé dítě, které je žákem ZŠ Lutín
 podáním písemné přihlášky pro člena, který nemá dítě v ZŠ Lutín
3) Členství zaniká:
 nezaplacením členského příspěvku
 písemným oznámením o ukončení členství
 ukončením základní školní docházky dítěte ZŠ Lutín
 v případě chování a jednání člena, které je v rozporu se stanovami,
vyloučením výborem SRPŠ
IV.

Práva a povinnosti členů

1) Práva členů:
 člen má právo aktivně se podílet na činnosti SRPŠ, volit a být volen do
orgánů SRPŠ
 člen má právo osobně se účastnit jednání výboru SRPŠ
 člen má právo být informován o hospodaření SRPŠ a činnosti jeho
výboru

2) Povinnosti členů:
 člen má povinnost platit schválené členské příspěvky
 člen má povinnost dodržovat stanovy SRPŠ
V.

Orgány SRPŠ

1) Orgány SRPŠ jsou:
 členská schůze
 statutární zástupce - předseda SRPŠ
 výkonný výbor
2) Členská schůze tvořená členy SRPŠ je jeho nejvyšším orgánem. Členskou
schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně. Oznámení
o konání členské schůze bude oznámeno na webových stránkách ZŠ Lutín.
3) Předseda SRPŠ je nejvyšším výkonným představitelem SRPŠ a navenek
může jednat samostatně. Předseda SRPŠ je oprávněn udělit plnou moc
k zastupování třetí osobě. Předseda vede členskou schůzi a připravuje
podklady pro jednání výkonného výboru. Předsedu v době jeho nepřítomnosti,
nemoci apod. zastupuje místopředseda.
4) Výkonným orgánem SRPŠ je výbor SRPŠ, který za svou činnost odpovídá
členské schůzi. Členy výboru jsou předseda, místopředseda, jednatel,
pokladník a další členové výboru. Schůzi výboru SRPŠ svolává předseda
nejméně čtyřikrát ročně. Na schůzi výboru mohou být podle potřeby zváni
hosté. Zástupci školy se mohou účastnit každé schůze výboru.
5) Statutárním zástupcem SRPŠ je předseda SRPŠ.

VI.

Zásady hospodaření

1) SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve
výši schválené členskou schůzí pro daný školní rok. Dalšími zdroji příjmů
mohou být výnosy z akcí pořádaných SRPŠ, dary, dotace aj.
2) Takto získané prostředky jsou určeny zejména pro sportovní a kulturní vyžití
žáků ZŠ Lutín.
3) Dispoziční právo k účtům má předseda, jednatel a pokladník.
4) Evidenci hospodaření vede pokladník SRPŠ.
VII.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní skutečnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými
právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
2) Změny a dodatky těchto stanov schvaluje členská schůze SRPŠ prostou
většinou.
3) Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 14. října 2014.

Stanislava Navrátilová v.r.
předseda SRPŠ

