Stanovy spolku Klub přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice,
zapsaný spolek
Čl. 1
Název, forma a sídlo

Název spolku: Klub přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice, zapsaný spolek (dále jen Spolek,
zkrácený název KPŠ při ZŠ Ivančice-Němčice, z.s.).
Forma: Klub přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice, zapsaný spolek je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo spolku: Školní 230/34,66491 Ivančice
Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova a vzdělávání dětí a mládeže,
podpora jejich zájmové, sportovní a kulturní činnosti a rozšiřování spolupráce mezi
školou, rodiči a dalšími subjekty, jež o tuto činnost projeví zájem.
Čl. 3
Základními účely spolku jsou:

1. Posílení úzké vazby a spolupráce mezi školou a rodiči dětí k rozvoji školství a z toho
vyplývající zlepšení podmínek a práce školy
2. Podpora hlavní činnosti školy, zájmové činnost dětí, žáků a rodičů podpora
materiálního vybavení školy
3. K podpoře plnění uvedených cílů provozuje formy činnosti související se zaměřením
spolku. Výtěžek těchto akcí je vždy využit v souladu s cílem spolku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku







Formami činnosti spolku jsou zejména:
Sportovní a společenské akce
Kulturní a vzdělávací akce (semináře, přednášky)
Sběry druhotných surovin
Organizace soutěží
Podpora organizace školních i mimoškolních akcí

Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba
starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti souhlasí s cíli a stanovami klubu. (dále jen
„člen“). Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a
nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Členem spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, jež
prostřednictvím svého statutárního orgánu projeví zájem o členství a práci ve spolku.

3. Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky okamžikem schválení radou spolku.
Rada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání
spolku. Rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena spolku musí být žadateli sděleno
písemně a musí být poučen o opravném prostředku. Proti rozhodnutí o odmítnutí
přijetí za člena spolku si může žadatel do 30 dnů ode dne doručení písemného
rozhodnutí podat odvolání k shromáždění delegátů spolku, které rozhoduje s konečnou
platností.

Čl. 6
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:

1. Ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce,
ledaže by tento člen požádal o zachování členství.
2. Vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství. Členství
končí dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství výboru
spolku
3. Úmrtím nebo zánikem právnické osoby,
4. Vyloučením: pokud člen svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo členské
povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku.
5. Zánikem spolku

O vyloučení člena spolku rozhoduje Rada spolku. Písemné rozhodnutí o vyloučení ze
spolku musí obsahovat důvod, musí být členu spolku doručeno a musí obsahovat poučení
o opravném prostředku. Členství zaniká dnem, kdy mu bylo doručeno konečné rozhodnutí
o vyloučení. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 30 kalendářních dnů
ode dne doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi. Včas podané
odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

Čl. 7
Orgány spolku
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a)

schválila případné změny stanov,

b)

zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto
radu spolku odvolala,

c)

schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)

určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)

stanovila výši členských příspěvků,

f)

schválila rozpočet spolku na příští období,

g)

zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)

rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i)

vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Rada spolku

1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu, jednatele a hospodáře. V kompetenci rady spolku je také předsedu, jednatele nebo
pokladníka odvolat.

2. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je tříleté. Rada spolku se schází dle potřeby.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je
přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.

3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do
60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

4. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
Jeho funkční období je tříleté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, výnosy z vlastní činnosti, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek předán subjektu Základní škola a mateřská škola
Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, Školní 230/34, 66491 Ivančice, pro jejíž podporu je
spolek zřízen.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 2. 12. 2015
Účinnosti nabývají tímto dnem 2.12.2015

