
 

Stanovy spolku „Sdružení rodičů, přátel a pedagogů při Základní škole Na Líše z.s.“ 
 

Čl. 1  

Název, forma a sídlo  

1) Spolek " Sdružení rodičů, přátel a pedagogů při Základní škole Na Líše z.s." (dále jen "Spolek") je 

právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2) Sídlo Spolku je umístěno na adrese Základní školy Na Líše: Na Líše 936/16, 141 00 Praha. 

3) Spolek je samostatnou právnickou osobou.  Je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má 
svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, 

politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, rovněž i na Škole. 

 Čl. 2  

Základní účely a formy činnosti Spolku  

1)  Spolek je založen jako dobrovolné, nevládní, nepolitické a neziskové sdružení fyzických osob, s bydlištěm na 

území České republiky, které sdružuje společný zájem dětí vzdělávajících se v základní školní docházce na 

Základní škole Na Líše, umístěné na adrese Na Líše 936/16, 141 00 Praha 4 – Michle (dále jen „Škola“).  Spolek 

prosazuje principy jejich vzdělávání a výchovy, pomáhá zajistit Škole podmínky pro všestranný rozvoj osobností 

dětí a jejich pozdější uplatnění v životě. 

2) Za účelem dosažení svých cílů, při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů může 

jednat a spolupracovat se zástupci a pedagogy Školy, s orgány státní správy a samosprávy, jinými organizacemi 
a veřejnými institucemi, a to ve vzájemném partnerství, pomoci a respektu. 

3) Účelem Spolku je zejména 

a) činnost směřující ke koordinaci výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí; 

b) cílená účinná pomoc žákům Školy při jejich studiu a školních aktivitách; 

c) podpora Škole při její činnosti.  

4) Hlavní činností Spolku je organizace kulturních, společenských a sportovních aktivit pro žáky, rodiče, přátele 

a pedagogy s cílem podporování rozvoje dětí  a vytváření prostředí pro spolupráci Školy a rodičů.   

5) Spolek dosahuje svých cílů dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky.   

Čl. 3. 

Členství ve spolku, vymezení práv a povinností člena spolku 

1) Členem Spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností, 
když souhlas učiní písemně nebo tak, že uhradí členský příspěvek ve výši a lhůtě stanovený v souladu s těmito 

Stanovami. 

2) Vznik členství ve Spolku:  

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka/ žáků vzdělávajících se na Škole, kteří zaplatí členský příspěvek, se 

stávají automatickými členy, když tito nejsou povinni podávat písemnou přihlášku ke členství. Ostatní osoby (tj. 

osoby, které nejsou zákonným zástupcem žáka vzdělávajícího se na Škole)  se stávají členy Spolku po podání 

písemné přihlášky Výboru a zaplacení členského příspěvku. Zaplatí-li členský příspěvek jeden z rodičů či jeden 

z jiných zákonných zástupců dítěte vzdělávajícího se na Škole, má-li dítě více těchto jiných zákonných zástupců 

(tj. vyjma rodičů), členem Spolku jsou oba rodiče dítěte nebo všichni jiní (vyjma rodičů) zákonní zástupci dítěte.   

3) Členství člena Spolku zaniká:  

a) ukončením školní docházky žáka do Školy pro jeho rodiče nebo jiného zákonného zástupce, ledaže 
by tento člen požádal o zachování členství;  

b) doručením písemné žádosti o skončení členství Výboru;  

c) neuhrazením členského příspěvku a to posledním dnem lhůty určené k úhradě příslušným orgánem 

Spolku; 



d) úmrtím člena;  

e) zánikem Spolku.  

Při ukončení členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků či jiných Spolku poskytnutých finančních 

prostředků. 

4) Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, zúčastnit se členské schůze, volit a být 

volen do orgánů Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti Spolku.  

5) Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku a zaplatit ve stanovené lhůtě 

členský příspěvek. 

 

Čl. 4. 

Členské příspěvky 

1) Výši členských příspěvků a jejich splatnost určuje členská schůze, vyjma určení výše a splatnosti členských 

příspěvků na období od 1.9.2016 do 31.8.2017, které určuje Výbor.  Výše členských příspěvků se určuje vždy na 

období od 1.9. do 31.8. následujícího roku. 

2) Členské příspěvky se hradí v hotovosti k rukám pokladníka Spolku proti vystavení písemného potvrzení o 

úhradě či bezhotovostně na účet Spolku.  

 

Čl. 5. 

Orgány Spolku 

1) Orgány Spolku jsou Členská schůze, Výbor, Předseda. 

2) Statutárním orgánem Spolku je Předseda. 

3) Předseda za Spolek podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí svůj vlastnoruční 

podpis s označením funkce. 

Čl. 6. 

Členská schůze 

 1) Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku. Do její výlučné 

působnosti náleží: 

 a) změny stanov; 

 b) rozhodování o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným Spolkem; 

 c) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti, vyjma výše členského příspěvku a 

jeho splatnosti pro první období po vzniku Spolku; 

 d) schvaluje činnosti Spolku za uplynulé období, výsledky jeho hospodaření, jeho rozpočet a účetní 

uzávěrky; 

 e) volí členy Výboru, kteří nebyli zvoleni postupem dle čl. 7 odst. 2 písm. b) Stanov; 

 f) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze výhradně vyhradí. 

2) Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda, a to buď z 

vlastního podnětu nebo z podnětu alespoň 1/3 členů Spolku. Oznámení o konání Členské schůze zveřejní 

Předseda na webových stránkách Školy (www.zsnalise.cz) a na nástěnce Spolku umístěné na viditelném místě u 

hlavního vstupu do Školy . 

3) Členská schůze je schopna usnášení za přítomnosti minimálně 20 členů Spolku. Členská schůze rozhoduje 

hlasováním, a to většinou všech přítomných hlasů.  Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis. 

 

http://www.zsnalise.cz/


Čl. 7. 

Výbor 

1) Výbor je procesním a pomocným orgánem.  Vyjma stanovami určených úkolů plní i úkoly mu Předsedou 

Spolku nebo Členskou schůzí uložené. 

2) Členové Výboru jsou  voleni  

a) Členskou schůzí,  

b) členy Spolku, kterými jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte/ dětí navštěvujících konkrétní třídu Školy 

v daném školním roce. Tj. „každá třída“ Školy zastoupena členy Spolku, kterými jsou rodiče anebo jiní zákonní 
zástupci dítěte/ dětí navštěvujících konkrétní třídu Školy, volí členy Výboru z řad všech členů Spolku a to na 

schůzkách rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte / dětí navštěvujících Školu, které svolá Předseda.    

Hlasování o zvolení člena Výboru se musí účastnit minimálně 10 členů Spolku a rozhodnutí se přijímá 

nadpoloviční většinou všech přítomných.  Zvolený člen Spolku do Výboru musí být na volební schůzce přítomen 

a se svým zvolením do Výboru musí projevit výslovný souhlas. 

3) Výbor má nejméně tři členy. Prvními členy Výboru jsou zakladatelé Spolku.  Funkční období členů Výboru je 

jeden rok, opakované zvolení je možné. 

4) Výbor rozhoduje o osobě pokladníka Spolku, který může být ve vztahu ke Spolku osobou, jejíž činnost pro 

Spolek bude finančně odměňována.  O výši odměny a délce trvání úvazku pokladníka rozhoduje Výbor. 

5) Každý ze členů Výboru může z této funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení projevu vůle odstoupení 

na adresu Spolku nebo k rukám Předsedy. 

6) Výbor zasedá nejméně třikrát ročně. Je svoláván Předsedou Spolku.  Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 

minimálně 1/2 členů a rozhoduje hlasováním, a to většinou přítomných členů. 

 

Čl. 8. 

Předseda 

1) Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda zastupuje Spolek navenek a jedná za něj, včetně oprávnění 

za Spolek podepisovat.  Funkce Předsedy je bezúplatná.  Funkční období Předsedy jsou 3 roky. 

2) Předseda činí úkony a činnosti a přijímá rozhodnutí o všech záležitostech a věcech, které nejsou v pravomoci 

Členské schůze a Výboru. Předseda je oprávněn za Spolek jednat v neomezeném rozsahu, přičemž za učiněné 

právní úkony, které učinil bez předchozího nebo následného schválení Výborem, je plně a neomezeně 

odpovědný.  Předseda je vázán rozhodnutími Výboru a není oprávněn jednat v rozporu s pokyny Výboru. 

3) Předsedu volí Výbor z řad členů Spolku.  Prvního Předsedu zvolí zakladatelé Spolku, kteří se na osobě 

Předsedy shodnou společně s dosažením shody o stanovách Spolku.  

4) Předseda může z této funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení projevu vůle odstoupení na adresu 

Spolku nebo alespoň dvěma členům Výboru.  Výbor je povinen do 6 měsíců od účinnosti odstoupení nebo jiném 

zániku funkce Předsedy zvolit Předsedu jiného. 

5) Předseda je vždy zároveň i členem Výboru.   

Čl. 9. 

Hospodaření Spolku 

1) Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků. Jinými zdroji příjmů Spolku 

mohou být výnosy z darů, dědictví, grantů, vstupného, dotací od státu a samosprávných celků, úroky z vkladů a 

jiné výnosy získané z účelově zaměřených akcí pořádaných Spolkem. 

2) Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytovaných v rámci účelu a cílů Spolku a z 

případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti Spolku sloužící výlučně k 

podpoře hlavní činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány Spolku jsou povinny s majetkem 

nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu. 

3) Dispoziční právo k účtu Spolku má Předseda a pokladník, pokud je k tomu Předsedou zmocněn.  

 



 

Čl. 10. 

Zánik Spolku 

1) Spolek zaniká z těchto právních důvodů: 

 a) rozhodnutím Členské schůze o zrušení Spolku nebo sloučení s jiným spolkem, 

 b) z jiných důvodů stanovených zákonem. 

2) Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne Škole, která jej použije k financování mimoškolních 

aktivit pro své žáky.   

Čl. 11. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento Spolek vzniká jeho zápisem ve veřejném rejstříku, vedeného příslušným rejstříkovým soudem, kterým 

je Městský soud v Praze. 

2) Zakladatelé jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov, 

veškerá právní jednání směřující ke vzniku Spolku a ke splnění všech povinností, které z toho vyplývají, 

zejména podat návrh na zápis Spolku do Spolkového rejstříku. Zakladatelé Spolku jsou bez dalšího členy 

Spolku, přičemž nejsou-li zákonnými zástupci žáka navštěvujícího Školu, neplatí pro ně povinnost k úhradě 

členského příspěvku. 

3) První členové Výboru - zakladatelé Spolku, jsou povinni nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku Spolku 

svolat první Členskou schůzi Spolku.  

 
 

 

 

 

 

 

 


