
Stanovy spolku  

Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s. 
 

 

Článek 1: 

Úvodní ustanovení  

1.1. Název spolku: Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s. (dále jen „Spolek“). 

1.2. Sídlo Spolku: 17. listopadu 416, 76833 Morkovice-Slížany. 

1.3. IČ: 60382872 

1.4.  Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 

3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za spolek. 

1.5. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

1.6. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky 

Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, příspěvková organizace.  

 

Článek 2: 

Účel Spolku  

2.1. Účelem Spolku je zejména:  

2.1.1. Podpora výuky žáků nad rámec daný ŠVP a také zájmové činnosti žáků finanční i 

odbornou pomocí. 

2.1.2. Podpora talentovaných žáků školy při jejich účasti v soutěžích, na odborných 

soustředěních apod. 

2.1.3. Podpora školy v jejím materiálním zabezpečení. 

2.1.4. Finanční podpora speciálních kurzů a exkurzí (lyžařské, turistické apod.). 

2.1.5. Pořádání osvětových, kulturních a společenských akcí. 

2.1.6. Provozování hospodářské činnosti související s posláním spolku. 

2.1.7. Rozvoj občanské společnosti.  



Článek 3: 

Členství a členský příspěvek  

3.1. Členství ve spolku 

3.1.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku 

a chce působit v jeho rámci. 

3.1.2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského 

příspěvku současně člen spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami spolku. 

3.1.3. Ostatní členové jsou přijímáni do spolku na základě zaplacení členského příspěvku 

nebo sponzorského daru, jehož výše se minimálně rovná výši členského příspěvku 

ostatních členů. 

3.2. Zánik členství ve spolku 

3.2.1. Nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě podle bodu 3.7. těchto 

stanov. 

3.2.2. Vystoupením člena spolku. 

3.2.3. Vyloučením člena na základě závažného porušení stanov spolku; o vyloučení 

rozhodne členská schůze spolku. 

3.2.4. Zánikem spolku.  

3.3.  Každý člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na 

členské schůzi, vyjadřovat se k činnosti spolku, k činnosti výboru a k přijímaným dokumentům, 

předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a výboru a být informován o činnosti 

spolku.  

3.4.  Každý člen spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský 

příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími výboru spolku.  

3.5.  Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem pro příslušný školní rok. Členský 

příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen spolku může dobrovolně uhradit 

členský příspěvek vyšší.  

3.6.  Členovi spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku v dodatečně poskytnuté 

lhůtě, zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 

pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy spolku.  

3.7.  Kterýkoliv člen spolku může ze sociálních příp. jiných závažných důvodů požádat o snížení resp. 

prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhoduje předseda nebo místopředseda 

výboru na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu výboru. Není-li žadateli 

sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, že prominutí resp. snížení příspěvku 

je odsouhlaseno. 

 



Článek 4: 

Orgány Spolku  

4.1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor, předseda a místopředseda. 

 

Článek 5: 

Členská schůze 

5.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

5.2. Rozhoduje o vzniku a zániku spolku. 

5.3. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny. 

5.4. Vyjadřuje se k hospodaření spolku za uplynulý školní rok. 

5.5. Členské schůze se mají právo zúčastnit všichni členové spolku, právnickou osobu zastupuje 

jeden delegát. 

5.6. Členská schůze se koná alespoň jednou ročně. 

5.7. Členské schůze se vždy účastní předseda nebo místopředseda výboru. 

5.8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% všech členů spolku. Členská 

schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen spolku má jeden hlas. 

5.9. Z členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda výboru. 

Do zápisu z členské schůze může nahlédnout a pořídit si z něj kopii každý člen spolku. 

 

Článek 6: 

Výbor 

6.1. Výbor je výkonným orgánem spolku. 

6.2. Výbor spoku jedná za přítomnosti alespoň 1/4 členů výboru, minimálně však 3 členů. Usnesení 

jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou přítomných. Výbor spolku se schází 

nejméně 2x do roka a dále podle potřeby. Počet členů výboru spolku stanoví členská schůze. 

6.3. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas. 

6.4. Výbor volí ze svého středu předsedu a případně místopředsedu. Funkční období předsedy a 

místopředsedy je zpravidla tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy, 

resp. místopředsedy. Opětovná volba je možná. 

6.5. Rozhoduje jménem členů spolku o činnosti a aktivitách spolku v souladu s jeho účelem. 

6.6. Rozhoduje o výši členského příspěvku. 

6.7. Informuje členy spolku o své činnosti. 



6.8. Pomáhá členům spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem spolku. 

6.9. Řádně hospodaří s majetkem spolku a předkládá členům spolku zprávu o hospodaření spolku s 

uvedením účelu použití jednotlivých prostředků spolku. 

6.10. Schvaluje rozpočet na další rok a závěrečnou zprávu o hospodaření spolku. 

6.11. Rozhoduje o podání žádostí o dotace či granty a provádí jejich řádné vyúčtování. 

6.12.  Zajišťuje organizaci provozních záležitostí spolku. 

6.13. Jmenuje likvidátora v případě zrušení spolku. 

6.14. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo 

místopředseda výboru. Zápis se doručuje všem členům výboru elektronickou poštou, není-li 

dohodnuto jinak. 

 

Článek 7: 

Předseda, místopředseda 

 

7.1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku, pokud byl místopředseda zvolen, 

kteří zastupují spolek ve všech věcech navenek. Při jednání za spolek je každý z nich oprávněn jednat 

samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku 

připojí předseda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce. 

 

Článek 8. 

Pokladník 

8.1. Pokladník odpovídá za finanční hospodaření spolku. 

8.2. Pokladník je volen z řad členů výboru. 

8.3. Pokladník zpracovává zprávu o hospodaření za příslušný školní rok. 

 

Článek 9. 

Majetek a zásady hospodaření 

9.1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. 

9.2. Prostředky spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem 

spolku 

9.3. Za řádné hospodaření s majetkem spolku odpovídá výbor ostatním členům spolku. Zpráva o 

hospodaření spolku je každému členu přístupná a každý člen spolku si může na vyžádání pořídit kopii. 



9.4. Majetek spolku je členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného 

hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok výborem. 

9.5. S ohledem na skutečnost, že spolek navazuje na činnost organizační složky Rodičovská 

akademie při základní škole Morkovice, příspěvková organizace registrované pod IČ 60382872 

přebírá na sebe veškerá práva a povinnosti, které této organizační složce příslušely, zejména pak i 

veškeré majetkové závazky a nároky. Spolek respektuje veškerá rozhodnutí přijatá organizační 

složkou Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, příspěvková organizace a zavazuje se jimi 

řídit. Veškeré finanční prostředky shromážděné organizační složkou před vznikem spolku použije k 

uskutečnění cílů stanovených organizační složkou. Členy spolku se k datu jeho vzniku stávají všichni 

členové organizační složky Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, příspěvková 

organizace, kteří zaplatili členský příspěvek pro školní rok 2015/2016. 

9.6. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 

9.2.1. Z členských příspěvků. 

9.2.2. Z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí. 

9.2.3. Z dalších vlastních projektů a aktivit spolku 

 

Článek 10. 

Zrušení spolku 

10.1. Spolek se zrušuje:  

10.1.1. Dobrovolným zrušením. 

10.1.2. Fúzí s jiným spolkem, při které spolek nebude nástupnickým spolkem. 

10.1.3. Pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku. 

10.2. Před zánikem spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění spolku nepřechází na 

právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. 

10.3. Před rozhodnutím o likvidaci spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem spolku v souladu 

s účelem spolku. 

 

Článek 11. 

Závěrečné ustanovení 

11.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra. 

 

V Morkovicích-Slížanech dne 7.4.2016                                                Podepsán předseda výboru Spolku  


