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Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s. 
zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. L 4479, 

IČ 667 42 102 

 

Stanovy 
 

 

čl. 1 

Název a sídlo spolku 

 

Název spolku je:   Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s. 

Sídlo spolku je:   Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec 

 

 

čl. 2 

Účel spolku 

 

Účelem Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s. (dále jen „Sdružení“) je: 

1. pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními a finančními prostředky 

k podpoře a rozvoji zájmů žáků členů Sdružení, k jejich všestrannému rozvoji, včetně 

podpory tvorby duchovních hodnot, 

2. přispívat k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu na Základní škole a Mateřské škole 

T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvkové organizaci (dále jen „ZŠ TGM 

Bílovec“), 

3. poskytovat příspěvky na sportovní činnost žáků a na podporu rozvoje jejich intelektuálních 

schopností, 

4. zkvalitňovat životní a pracovní prostředí na ZŠ TGM Bílovec. 

čl. 3 

Zdroje spolku 

1. Zdrojem Sdružení jsou finanční prostředky získané od členů sdružení ve formě členských 

příspěvků. 

2. Dále jsou zdrojem Sdružení finanční a hmotné prostředky získané od jiných tuzemských a 

zahraničních fyzických a právnických osob a také prostředky získané pořádáním vlastních 

akcí kulturně společenského či sportovního charakteru. 

čl. 4 

Trvání spolku 

Sdružení vzniklo ke dni 25. 6. 1999 a bylo založeno na dobu neurčitou.  
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čl. 5 

Členství ve spolku 

1. Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo i právnická osoba, 

která se ztotožňuje s účelem Sdružení. Členství rodičů nebo jiných zákonných zástupců 

(dále společně jen „zákonných zástupců“) žáků ZŠ TGM Bílovec ve Sdružení je 

dobrovolné. 

2. Členem Sdružení se stane zákonný zástupce žáka, který zaplatí členský příspěvek. Členství 

ve Sdružení tedy vzniká zaplacením členského příspěvku.  

3. Jiní zájemci o členství ve Sdružení mohou být přijati za členy na základě udělení souhlasu 

se vznikem členství správní radou Sdružení a zaplacením členského příspěvku.  

4. Kdo se uchází o členství ve Sdružení, projevuje tím vůli být vázán stanovami Sdružení od 

okamžiku, kdy se stane členem Sdružení.  

5. Členství zaniká:  

- ukončením školní docházky žáka ZŠ TGM Bílovec, jehož zákonný zástupce je 

členem Sdružení; 

- nezaplacením členského příspěvku do 31.11. školního roku, za který příspěvek 

náleží;  

- písemným oznámením o ukončení členství ve Sdružení;  

- vyloučením člena Sdružení na základě rozhodnutí správní rady, pro závažné 

porušení stanov Sdružení; 

- úmrtím člena Sdružení;  

- zánikem Sdružení. 

6. Ukončením členství ve Sdružení během školního roku nevzniká členovi nárok na vrácení 

zaplaceného členského příspěvku, ani jeho poměrné části. 

7. Každý člen Sdružení má právo:  

- podílet se na činnosti Sdružení;  

- vyjadřovat se k činnosti Sdružení a k přijímaným dokumentům;  

- předkládat návrhy a připomínky k činnosti Sdružení;  

- být informován o činnosti Sdružení;  

- volit a být volen do orgánů Sdružení.  

8. Každý člen Sdružení je povinen:  

- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi;  

- platit členský příspěvek;  

- jednat v souladu s rozhodnutími přijatými shromážděním delegátů a správní radou 

Sdružení;  

- zachovávat dobré jméno Sdružení. 

9. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena shromážděním delegátů pro příslušný 

školní rok. Členský příspěvek je stanoven jako minimální s tím, že je možno dobrovolně 

uhradit členský příspěvek vyšší. 
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čl. 6 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou:  1. Shromáždění delegátů – nejvyšší orgán 

     2. Předseda spolku – statutární orgán 

3. Správní rada 

 

čl. 7 

Shromáždění delegátů 
 

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Sdružení, kde členové Sdružení uplatňují 

prostřednictvím volených delegátů své právo řídit záležitosti Sdružení, kontrolovat činnost 

Sdružení a jeho orgánů. 

2. Shromáždění delegátů je tvořeno volenými zástupci jednotlivých školních tříd. Zákonní 

zástupci žáků každé jednotlivé školní třídy si ve veřejném hlasování na schůzce členů 

Sdružení této třídy zvolí jednoho delegáta, který bude tuto třídu zastupovat ve Shromáždění 

delegátů.  

3. Pro pracoviště ZŠ Wolkerova, MŠ Wolkerova, ZŠ Lubojaty a MŠ Lubojaty je přípustné, 

aby si členové Sdružení zvolili za každé z vyjmenovaných pracovišť ZŠ TGM Bílovec 

pouze jednoho delegáta. 

4. Zasedání shromáždění delegátů svolává předseda spolku alespoň jednou ročně, a to tak, aby 

se uskutečnilo nejpozději do 30. 11. příslušného školního roku. Předseda správní rady řídí 

průběh zasedání tak, aby probíhalo v souladu s programem uvedeným v pozvánce na 

zasedání shromáždění delegátů. 

5. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech zvolených delegátů. Usnesení shromáždění delegátů jsou přijata většinou hlasů 

přítomných delegátů. Každý delegát má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při hlasování 

na zasedání shromáždění delegátů se bude hlasování bezprostředně opakovat. Nebude-li 

rozhodnutí přijato ani při druhém hlasování, bude hlasováno o pozměněném návrhu.  

6. Ze zasedání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, jehož správnost svým podpisem 

ověřuje předseda spolku. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných delegátů. Zápis je 

uložen k nahlédnutí všem členům Sdružení v sídle Sdružení.  

7. Shromáždění delegátů:  

- určuje hlavní zaměření činnosti Sdružení;  

- rozhoduje o změně stanov;  

- rozhoduje o zrušení Sdružení s likvidací nebo o jeho přeměně;  

- schvaluje zprávu o hospodaření Sdružení za daný školní rok;  

- projednává činnost Sdružení; 

- rozhoduje o investičních záměrech Sdružení a nákupu, prodeji nebo zatížení 

majetku Sdružení s pořizovací hodnotou nad 40.000,- Kč vč. DPH, v každém 

jednotlivém případě; 

- zřizuje fondy Sdružení a stanovuje pravidla jejich tvorby a způsob čerpání 

prostředků z těchto fondů; 

- schvaluje rozpočet Sdružení na příslušný školní rok; 

- schvaluje výši členského příspěvku. 
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čl. 8 

Předseda spolku 

 

1. Jménem Sdružení jedná ve všech věcech samostatně a Sdružení zastupuje navenek vůči 

třetím osobám, v plném rozsahu práv a povinností, Předseda spolku. 
 

2. Předsedu spolku volí ze svého středu Správní rada spolku. 
 

3. Podepisování za Sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Sdružení 

připojí předseda spolku, nebo jeho zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným 

podpisem, svůj podpis s označením své funkce. 
 

4. Předseda spolku je povinen: 

- vést seznam všech členů Sdružení, seznam zvolených delegátů Sdružení a seznam členů 

správní rady Sdružení; 

- svolat schůzi shromáždění delegátů alespoň 1x za školní rok a zasedání správní rady 

alespoň 2x za školní rok; 

- oznámit pomocí prostředků elektronické komunikace místo, čas a program shromáždění 

delegátů a zasedání správní rady nejméně 5 dnů přede dnem jejího konání; 

- vykonávat vůči případným pracovníkům Sdružení všechna práva a povinnosti 

zaměstnavatele. 

 

čl. 9 

Správní rada 

 

1. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud zákon nebo tyto stanovy 

nestanoví jinak. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ve školním roce.  

2. Správní rada je tvořena minimálně 9 (devíti) členy Sdružení, maximální počet členů správní 

rady je omezen počtem tříd ZŠ TGM Bílovec.  

3. Členové správní rady jsou voleni shromážděním delegátů.  

4. O členství ve správní radě Sdružení se mohou ucházet všichni členové Sdružení, kteří mají 

zájem funkci člena správní rady vykonávat a jsou bezúhonní a svéprávní. 

5. Členství ve správní radě a ve shromáždění delegátů se vzájemně nevylučují. Pokud 

shromáždění delegátů členy správní rady neodvolá, nebo jejich členství nezanikne jiným 

způsobem, platí, že členové správní rady zastávají své funkce po celou dobu svého členství 

ve Sdružení.  

6. Správní rada volí ze svého středu Předsedu spolku. Jeho funkční období je jednoleté, 

neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy spolku. Opětovná volba je 

možná. 

  

7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní 

rady. Každý člen správní rady má při rozhodování správní rady jeden hlas. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. 

 

8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo pravidelná zasedání, a to dálkovým 

způsobem „per rollam“. Návrh rozhodnutí, včetně souvisejících podkladů, zašle předseda 
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spolku všem členům správní rady na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu členů 

správní rady. 

 

9. Správní radě přísluší zejména:  

- rozhodovat jménem členů Sdružení o činnosti a aktivitách Sdružení v souladu s jeho 

účelem;  

- navrhnout výši členského příspěvku na daný školní rok;  

- informovat členy Sdružení o své činnosti;  

- volit ze svého středu Předsedu spolku  

- volit pokladníka Sdružení z řad členů Sdružení;  

- řádně hospodařit s majetkem Sdružení a předkládat členům zprávu o hospodaření s 

uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Sdružení;  

- přezkoumávat rozpočet daného roku, připravovat návrh rozpočtu na další rok;  

- zajistit provozní záležitosti Sdružení, řádné vedení účetnictví a podání daňových 

přiznání;  

- rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;  

- projednat a schválit roční zprávu o výsledku hospodaření. 

 

10. Z jednání správní rady se pořizuje zápis, jehož nedílnou součástí je prezenční listina 

s podpisy všech členů správní rady přítomných na jednání. 

 

čl. 10 

Způsoby použití prostředků spolku 

 

Hmotné a finanční prostředky poskytované sdružením jsou účelově vázány a sdružení je může 

poskytovat pouze v souladu s účelem sdružení podle čl. 2 těchto stanov, zejména: 
 

1. přispívat na zakoupení učebních pomůcek, včetně výpočetní a audiovizuální techniky,  
 

2. přispívat na zakoupení sportovních potřeb a údržbu sportovního areálu školy, 
 

3. přispívat na zakoupení nezbytného technického vybavení školy, které zabezpečí zkvalitnění 

výchovně-vzdělávacího procesu, 
 

4. přispívat, případně hradit v plné výši, náklady žákům, pedagogickému sboru na samostatné 

a výměnné akce vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru v tuzemsku i 

v zahraničí,  
 

5. na návrh vedení školy hradit veškerou výši nákladů, případně přispívat na rozšiřování 

vzdělávání mimořádně talentovaných žáků v oblastních, celostátních i zahraničních 

seminářích, soustředěních, soutěžích a stážích, 
 

6. přispívat na činnost školní družiny vedené při ZŠ TGM Bílovec na kulturní, sportovní a 

výchovné akce, 
 

7. přispívat na žáky ze sociálně slabých rodin na akce spojené se školní činností. 

 

čl. 11 

Majetek a zásady hospodaření spolku 
 

1. Sdružení je oprávněno, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nabývat do svého 

vlastnictví movitý i nemovitý majetek. 
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2. Správní rada Sdružení připravuje a schvaluje návrh rozpočtu Sdružení na školní rok. Příjmy 

a výdaje Sdružení spravuje pokladník na základě rozhodnutí přijatých správní radou.   

 

3. O mimořádných výdajích, podložených písemnou žádostí o příspěvek, může do výše 

1.000,- Kč vč. DPH rozhodnout samostatně Předseda spolku. 

 

4. Výdaje Sdružení nesmí překročit v žádném okamžiku jeho příjmy. Plánované výdaje 

schváleného rozpočtu Sdružení na daný školní rok jsou vždy limitovány plněním 

plánovaných příjmů Sdružení. 

 

5. Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu Sdružení. 

Dispoziční právo k účtu Sdružení má předseda správní rady. 

 

6. Členové Sdružení neručí za dluhy Sdružení. 

 

7. Sdružení vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 
 

 

8. Zveřejnění roční zprávy o výsledku hospodaření se děje tak, že její úplné znění je vždy po 

schválení správní radou umístěno na internetové stránky ZŠ TGM Bílovec. 
 

9. Vyjdou-li po zveřejnění roční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je 

Sdružení povinno tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit. 

 

 

čl. 13 

Zrušení a zánik spolku 
 

1. Sdružení se zrušuje:  

a) dobrovolným zrušením;  

b) fúzí s jiným spolkem;  

c) rozdělením spolku;  

d) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Sdružení.  

 

2. Před zánikem Sdružení se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Sdružení nepřechází na 

právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.  

 

3. Před rozhodnutím o likvidaci Sdružení rozhodne správní rada o naložení s majetkem 

Sdružení v souladu s účelem Sdružení. 

 

čl. 14 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Otázky, které nejsou těmito stanovami výslovně upraveny, se řídí právními předpisy České 

republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

a účinném znění. 

 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 29. listopadu 2016. 

 

 

V Bílovci dne 29.11.2016 
 


