STANOVY
Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným
sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů se zájmem o výchovu mládeže a práci
školy, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Sdružení je dobročinné a všechny funkce v něm jsou bez nároku na finanční odměnu.
Čl. II.
Název sdružení
1. Název sdružení je: Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení.
2. Používaná zkratka názvu sdružení je: SRPP, občanské sdružení.
Čl. III.
Sídlo sdružení
1. Sídlem sdružení je: Bruntál, Školní 2, PSČ: 792 01
Čl. IV.
Založení a vznik sdružení
1. Zakládajícími členy sdružení se stávají všichni zúčastnění zakládající schůze sdružení, konané
dne 22.1.2013.
2. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě
návrhu přípravného výboru.
Čl. V.
Činnost a cíle sdružení
1. Sdružení spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými
organizacemi a veřejnými institucemi.
2. Podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy.
3. Spolupracuje při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a účinně
pomáhá škole při plnění jejího poslání.
4. Ve spolupráci se školou pomáhá vytvářet materiálně – technické a organizační podmínky pro
školní i mimoškolní aktivity žáků školy.
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5. Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů k zajištění činnosti školy a zlepšování školního
prostředí.
6. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování.
7. Seznamuje rodiče žáků s cíli a úkoly školy a s problematikou jejich dosažení.
Čl. VI.
Členství ve sdružení
1. Řádným členem sdružení se může stát každý občan po dosažení 18 let věku nebo zákonný
zástupce žáka po zaplacení ročního členského příspěvku.
2. Příspěvek se platí za každého žáka zvlášť.
3. Uhrazením příspěvku za své dítě/děti se členy sdružení stávají oba rodiče nebo zákonní
zástupci disponující 1 hlasem při hlasování na ČS sdružení.
4. Ostatní občané se stávají členy sdružení na základě písemné žádosti.
5. O přijetí či nepřijetí za člena sdružení rozhoduje RZT.
6. Výše ročního příspěvku a den splatnosti je stanoven v dodatku stanov sdružení.
7. Příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.
8. Čestným členem může sdružení jmenovat osobu starší 18 let, která se zvlášť významně
zasloužila o rozvoj zájmů sdružení.
9. Čestným členem sdružení se může stát i právnická osoba, která sdružení daruje libovolnou
částku převyšující roční členský příspěvek řádných členů.
10. Čestní členové mají právo zúčastnit se všech jednání sdružení bez možnosti hlasování.
11. Spolupracujícím členem sdružení se může stát kterýkoli zaměstnanec školy. Spolupracující
člen sdružení nemá povinnost platit členské příspěvky.
Čl. VII.
Práva členů sdružení
1. Každý člen má právo:
a. volit a být volen do orgánů sdružení
b. uplatňovat své názory, návrhy a kritiku a být vyrozuměn o jejich využití a vyřízení
c. vyžadovat informace o činnosti sdružení a jeho hospodaření
d. být přizván k jednání všech orgánů sdružení, pokud se jedná o návrzích, které
předložil nebo o kritiku
e. využívat finanční prostředky na zájmovou a jinou činnost pořádanou školou nebo
sdružením
Čl. VIII.
Povinnosti členů sdružení
1. Každý člen sdružení je povinen:
a. dodržovat stanovy, usnesení ČS a rozhodnutí RZT
b. podílet se s nejvyšší možnou péči na správě záležitostí sdružení
c. dodržovat zásady etiky, občanskou morálku a dbát dobrého jména sdružení
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d. řádně a včas platit členské příspěvky

Čl. IX.
Zánik členství
1. Členství ve sdružení zaniká:
a. vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení, které je doručeno RZT
b. vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku
c. rozhodnutím ČS o vyloučení člena
d. úmrtím člena
e. zrušením nebo rozpuštěním sdružení
f. ukončením či zanecháním studia žáka, k němuž se členství vztahuje. Má-li člen i
nadále zájem o spolupráci, zůstává členem po písemné dohodě.
Čl. X.
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a. členská schůze (ČS)
b. rada zástupců tříd (RZT)
c. výkonný výbor (VV)
d. předseda
e. revizní komise (RK)
2. K zabezpečení své činnosti a cílů může sdružení vytvářet i další zájmová, odborná a jiná
seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.
Čl. XI.
Členská schůze
1. Nejvyšším zastupitelským orgánem sdružení je členská schůze sdružení.
2. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a. schvalování stanov sdružení, jejich změn či doplňků
b. schvalování plánu práce a finančního rozpočtu sdružení
c. projednávání zprávy o činnosti a hospodaření sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo
ukládá nápravná opatření
d. projednávání kalendáře aktivit na příslušný rok
e. rozhodování o převodech vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích
osob a o kapitálové účasti sdružení v jiné právnické osobě
f. rozhodnutí o vyloučení člena sdružení na základě doporučení výkonného výboru
g. rozhodování o zrušení, rozpuštění nebo sloučení sdružení
h. rozhodování o dalších otázkách sdružení, které mají být projednány při svolání
mimořádné členské schůze, které do její pravomoci svěřují obecně závazné předpisy
nebo které si k rozhodnutí vyhradí
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3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se účastní takový počet řádných členů, kteří
disponují 1/10 platných hlasů v daném školním roce. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny. Jednání ČS se řídí jednacím řádem a povinným bodem každé
ČS je diskuze.
4. Řádnou členskou schůzi svolává a její program připravuje rada zástupců tříd nejméně jednou
za kalendářní rok. Termín, místo konání a program ČS musí být oznámen nejméně 15 dnů
předem.
5. Mimořádná ČS musí být svolána, jestliže o to požádá rada zástupců tříd, výkonný výbor,
revizní komise, předseda sdružení nebo alespoň 1/10 členů sdružení a to do 30 dnů od
doručení žádosti výkonnému výboru.
6. O konání členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh členské schůze,
výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o členských schůzích se uschovávají
po celou dobu trvání sdružení.
Čl. XII.
Rada zástupců tříd
1. Nejvyšším výkonným orgánem sdružení je rada zástupců tříd, v jehož čele stojí předseda.
2. RZT se skládá ze zvolených zástupců řádných členů všech tříd školy. Každá třída je v RZT
zastoupena 1 členem. Při hlasování RZT je každé třídě přidělen 1 hlas.
3. Na návrh RZT se jejím členem může stát i zaměstnanec školy s právem hlasovat.
4. Rozhodnutí RZT je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich
pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich minimálně nadpoloviční většina. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. Jednání RZT se může zúčastnit každý člen sdružení, který o to projeví zájem.
6. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve RZT na jednání ředitele školy, popř.
další zástupce školy.
7. RZT zejména:
a. rozhoduje o použití finančních prostředků sdružení
b. navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků a rozpočet na daný školní rok
c. řídí činnost sdružení a zastupuje sdružení vůči škole, orgánům samosprávy i státní
správy a jiným organizacím
Čl. XIII.
Výkonný výbor
1.
2.
3.
4.

K operativnímu řízení volí RZT užší výbor, tzv. výkonný výbor.
VV má 5 členů, obligatorními členy jsou předseda, místopředseda a hospodář sdružení.
VV je odpovědný RZT.
VV zejména:
a. svolává zasedání RZT a pracuje v mezidobí jejich schůzek
b. vede evidenci členů sdružení
c. projednává stížnosti a řeší připomínky k činnosti sdružení
d. řeší rozpory při výkladu stanov sdružení
e. předkládá jedenkrát ročně ČS zprávu o své činnosti a o činnosti předsedy sdružení
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f. VV rozhoduje nadpoloviční většinou
5. Členství ve VV zaniká:
a. zvolením nového VV
b. odvoláním RZT
c. vzdáním se členství ve VV
d. zánikem členství ve sdružení
e. úmrtím
Čl. XIV
Předseda sdružení
1. Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení a je oprávněn jednat za sdružení ve
všech věcech.
2. Podepisuje se za sdružení tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí své
jméno, příjmení a svůj vlastnoruční podpis.
3. V případě nepřítomnosti předsedy jedná jménem sdružení místopředseda nebo pověřený
člen VV.
4. Předseda je povinen respektovat zájmy sdružení, obecně závazné předpisy, stanovy sdružení,
usnesení ČS, RZT a VV.
5. O své činnosti průběžně informuje VV a ve výroční zprávě ČS.
6. Funkce předsedy zaniká:
a. odvoláním RZT
b. vzdáním se funkce
c. zánikem členství ve sdružení
d. úmrtím
Čl. XV
Revizní komise
1. RK volí RZT a má 3 členy.
2. RK je oprávněna ke kontrole veškeré činnosti sdružení.
3. Členové sdružení jsou povinni na vyzvání RK předložit veškeré požadované písemnosti a
poskytnou požadovaná vysvětlení.
4. RK o své činnosti předkládá zprávu na ČS sdružení.
5. Členství v RK zaniká:
a. zvolením nové RK
b. odvoláním RZT
c. vzdáním se členství v RK
d. zánikem členství ve sdružení
e. úmrtím
Čl. XVI.
Majetek a hospodaření sdružení
1. Majetek sdružení tvoří zejména:
5

a. členské příspěvky
b. dary a podpory od třetích osob
c. příjmy z vkladů, účtů sdružení
2. Výdaje sdružení jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
3. S majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, který je
schválen na každé hospodářské období RZT.
4. Kontrolu hospodaření provádí volení revizoři.
Čl. XVII.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.
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