Stanovy spolku
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice, spolek

Čl. 1.
Název a sídlo
Název spolku je: Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice, spolek (dále jen
Klub).
Sídlo spolku je: ZŠ a MŠ Velká Losenice 248, 592 11

Čl. 2
Účel
Klub přátel školy je sdružení rodičů za účelem spolupráce mezi rodiči a školou, a to
v oblasti:
-

finanční podpory rozvoje ZŠ a MŠ ve Velké Losenici,
spoluúčasti na mimoškolních akcích pořádaných školou,
zájmové činnosti,
námětů a připomínek k výchovně-vzdělávací práci školy,
záškoláctví, kázeňských přestupků, šikany a dalšího rizikového chování žáků
školy.

Čl. 3
Vznik a zánik členství
Členem Klubu se stává každý rodič dítěte, které navštěvuje ZŠ ve Velké Losenici,
pokud po seznámení se stanovami Klubu neprojeví svůj nesouhlas. Členství zaniká
ukončením školní docházky dítěte člena Klubu na ZŠ ve Velké Losenici, pokud
neprojeví svůj zájem o další trvání členství v Klubu oznámením Výboru Klubu
přátel školy.

Čl. 4
1

Práva a povinnosti členů
1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) být volen do orgánů spolku,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2) Povinností člena je:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 5
Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze jako nejvyšší orgán, výbor a předseda.
1) Členská schůze
a) skládá se ze všech členů Klubu,
b) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně,
c) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
d) rozhoduje o změnách stanov,
e) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
f) schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,
g) schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,
h) rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů,
i) schvaluje minimální výši příspěvků jednotlivých členů,
2

j) volí členy výboru.

2) Výbor
a) je tvořen zástupci rodičů jednotlivých tříd (tzv. třídními důvěrníky),
b) je svoláván podle potřeby, nejméně 2krát v roce,
c) volí ze svého středu předsedu a pokladníka.

3) Předseda
a) je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,
b) jedná jménem spolku,
c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace
písemností,
d) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením Výborem do funkce,
e) funkční období spolkem stanoveno na 2 roky,
f) pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,
g) vede seznam členů spolku,
h) svolává a řídí členskou schůzi,
i) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

Čl. 6
Zásady hospodaření
Prostředky Klubu tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při
svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami.
Čl. 7
3

Zánik spolku
1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být schváleny členskou
schůzí.
3) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní
předpisy.

Ve Velké Losenici, 11. září 2015
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