Stanovy
Sdružení rodičů při ZŠ Jihlava, Seifertova 5

I.

Úvodní ustanovení

1)

Sdružení rodičů při základní škole v Jihlavě, Seifertova 5 je dobrovolným sdružením
rodičů, zákonných zástupců dětí a dalších občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a
spolupráci se školou, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.

2)

Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí. Hájí a prosazuje
jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich
plné uplatnění v životě společnosti.

3)

Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou a výchovnými zařízeními,
s orgány samosprávy a státní správy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi na
základě partnerství a vzájemného respektování.

II. Cíle sdružení
1)

Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny,
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění
jejího poslání.

2)

Ke splnění základních cílů Sdružení zejména:
a) působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnímu a vzdělávacími cíli a úkoly školy a
s úlohou rodičů při jejich naplňování
c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na
jejich vyřizování
d) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
e) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
působnosti jednotlivých druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se
z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a
mládeže
f) aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní
správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži

III. Organizace a orgány Sdružení
1)

Individuálním členem Sdružení jsou rodiče a zákonní zástupci dětí, dále jím může být
každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení. Člen má
právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů
Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se zúčastnit projednávání
svých návrhů.

Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov Sdružení a včas platit členský příspěvek
schválený výroční plenární schůzí.
2)

Kolektivním členem Sdružení může být i jiná právnická osoba působící na území ČR,
která souhlasí se stanovami Sdružení a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

3)

Orgány Sdružení jsou výroční plenární schůze, výbor Sdružení, shromáždění rodičů žáků
jednotlivých tříd (třídní schůzky), třídní důvěrníci a revizoři účtů. K zabezpečení své
činnosti a cílů Sdružení může vytvářet i další zájmová a odborná seskupení dočasného
nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.

4)

Výroční plenární schůze se svolává jednou ročně, a to nejpozději do 30.11., pouze
v případě požádá-li o jeho svolání více než 1/3 členů nebo vedení školy je povinen výbor
Sdružení do 14 dnů mimořádně svolat plenární schůzi členů.

5)

Na výroční plenární schůzi se projedná zpráva výboru Sdružení o průběhu uplynulého
školního roku, přednáší a schvaluje se zpráva a návrh na hospodaření s prostředky
Sdružení.

6)

Výroční plenární schůze volí devítičlenný výbor Sdružení, 3 revizory účtů, tvořících
revizní komisi. Tyto orgány se volí na jeden rok nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.

7)

Schůze výboru Sdružení se konají zpravidla 1x za 3 měsíce. Na první schůzce
bezprostředně po jednání výroční členské schůze zvolí výbor ze svého středu předsedu,
místopředsedu a hospodáře (pokladníka). Schůze výboru Sdružení svolává a jeho činnost
řídí předseda, který zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem. Předseda Sdružení
podpisuje listiny Sdružení spolu s dalším členem výboru a listiny finanční povahy spolu
s hospodářem (pokladníkem). Na jednání výboru je zpravidla přizvání ředitel školy.

8)

Shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd (třídní schůzky) svolávají ročníkoví důvěrníci
zpravidla jednou za čtvrt roku s tím, že přizvou třídní učitele, případně další pracovníky
pedagogického sboru.

9)

Revizoři účtů (revizní komise) se schází podle potřeby ke kontrole hospodaření Sdružení
a správě případného dalšího majetku. Upozorňují na případné nedostatky a přísluší jim
právo pozastavit výkon usnesení výboru Sdružení, pokud je v rozporu s rozpočtem nebo
odporuje poslání Sdružení danými stanovami.

10) Všechna jednání orgánů Sdružení se odehrávají v prostorách školy. Stručné zápisy se
pořizují ze schůzí výboru Sdružení a výroční plenární schůze.
IV. Hospodaření Sdružení
1)

Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění Sdružení. Výdaje
jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Členské příspěvky schvaluje
výroční plenární schůze. Pokud rodiče mají na jedné škole více dětí, platí členský
příspěvek pouze jednou.

2)

Se svým majetkem hospodaří Sdružení při škole samostatně podle zákonných předpisů a
rozpočtu, schváleného na každé roční hospodářské období na výroční plenární schůzi.
Kontrolu hospodaření provádějí zvolení revizoři.

3)

Sdružení rodičů jakožto právní nástupce SRPŠ přejímá finanční prostředky vedené na
jeho účtě.

V. Přechodná ustanovení
1)

Sdružení zanikne, usnese-li se na tom plenární výroční schůze nadpoloviční většinou
členů nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění, pokud zjistí, že
Sdružení vyvíjí činnost, která mu podle zákona nepřísluší. Zánik Sdružení oznámí
předseda výboru Sdružení do 15 dnů Ministerstvu vnitra ČR, které povolilo jeho
registraci. Při zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání s tím, že se finanční
prostředky převedou na účet Městského úřadu.

2)

Sdružení rodičů a přátel školy, založené podle zákona ČNR č. 48/84 Sb. a vyhlášky
Ministerstva školství ČR č. 89/73 Sb. se po schválení těchto stanov na výroční plenární
schůzi stává Sdružením občanů podle zákona FS č. 83/90 Sb. a pracuje nadále podle
těchto stanov jako právní nástupce dřívějšího SRPŠ. Způsob další spolupráce se školou
na základě těchto stanov bude dohodnut s vedením školy podle pokynů ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a výkonu práv Sdružení rodičů při škole.

