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STANOVY
RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ PŘ ZŠ GORKÉHO

Čl. 1  Název a sídlo

Rodičovské sdružení při ZŠ Gorkého
(dále jen sdružení)
Gorkého 1
Havířov-Město
736 01 IČO: 75081041

Čl. 2 Statut Sdružení

- je  nezávislým  a  dobrovolným  sdružením  občanů,  sdružující  členy  na  základě 
společného zájmu, založeným dne 9.11.1992 bez přiděleného identifikačního čísla, 
s přiděleným identifikačním číslem dále  obnoveno dnem 1.9.2006 pod názvem 
Rodičovské sdružení při  ZŠ Gorkého, dle zák.  č. 83/1990 Sb., MV ČR reg.  Č. 
VSC/1-16581/92-R.

- Sdružení je dobročinné a všechny funkce jsou bezplatné.
- Sdružení je právnickou osobou.

Čl.3 Cíl činnosti sdružení

- posláním a cílem Sdružení je ve spolupráci se Základní školou Gorkého, na ulici 
Gorkého 1, Havířov-Město vytvářet materiálně-technické a organizační podmínky 
pro  školní  mimoškolní  aktivity  žáků školy,  společné  pořádání  společenských  a 
kulturních akcí, zajišťování sponzorů.

Čl. 4 Členství

- členem mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli Sdružení

- členství se rozlišuje na řádné a čestné
- řádnými členy Sdružení se mhou stát výhradně zákonní zástupci žáků ZŠ Gorkého
- právo  být  členem  sdružení  je  vázáno  na  zaplacení  ročního  příspěvku  za  žáka 

navštěvujícího v daném školním roce ZŠ Gorkého a podáním písemné přihlášky
- zaplacení příspěvku za každého jednotlivého žáka je zákonnému zástupci přidělen 

1 hlas při hlasování na členské schůzi a volbě členů Rady zástupců tříd
- za  řádného  člena  se  považuje  fyzická  osoba,  která  je  oprávněným  držitelem 

alespoň 1 hlasu
- čestnými  členy Sdružení  jsou zákonní  zástupci  žáků – absolventů  ZŠ Gorkého 

dobrovolně spolupracující se sdružením, respektující stanovy a cíle Sdružení
- čestní členové mají právo zúčastnit se všech jednání organizovaných Sdružením 

bez možnosti hlasování
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Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
- účastni se jednání členské schůze
- volit orgány Sdružení
- být volen do orgánů Sdružení 
- obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
- čestný člen má právo rozhodnout o využití jím poskytnutém příspěvku

2. Člen Sdružení má povinnosti

- dodržovat  stanovy Sdružení a řídit  se usnesením členské schůze a rozhodnutím 
dalších orgánů Sdružení

- aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení
- řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou zástupců tříd
- řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce a umožnit kontrolu své činnosti
- zdržet se veškerých aktivit, jež by byli v rozporu s posláním a činností Sdružení

Čl. 6 Orgány sdružení

1. Rada zástupců tříd
2. Výkonný výbor
3. Předseda
4. Hospodář
5. Revizní komise
Funkční období všech volených orgánů je 1 rok. Člen Revizní  komise nemůže být 
zároveň členem výkonného výboru a naopak.

6.1. Rada zástupců tříd (RZT)

RZT se skládá ze zvolených zástupců řádných členů všech tříd školy, volených vždy na 
začátku  školního  roku  po  konání  prvních  třídních  schůzek.  Každá  třída  je  v RZT 
zastoupena min. 1 členem. Při hlasování RZT je každé třídě přidělen 1 hlas.

- RZT je nejvyšším orgánem sdružení
- Radu svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Hospodář, nejméně 4x ročně
-     schvaluje úkoly Sdružení pro příslušné období, výroční zprávu Sdružení
- rozhoduje o použití finančních prostředků Sdružení,
- navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků a rozpočet na daný školní rok
- volí ze svých členů Předsedu a Hospodáře, určuje Revizní komisi
- koordinuje činnost Sdružení
- každý člen Rady má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
- je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všechny jejich členů
- rozhoduje o zrušení členství
- rozhoduje  zrušení Sdružení
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6.2. Výkonný výbor (VV)

        - VV má 2 členy, členy jsou Předseda a Hospodář
- vede evidenci členů
- svolává a jedná se členy na Plenární schůzi Sdružení konající se na začátku školního 
roku, kde předkládá rozpočet
- projednává stížnosti a řeší připomínky k činnosti Sdružení
- řeší rozpory při výkladu stanov
- předkládá dvakrát ročně zprávu o své činnosti
- rozhoduje nadpoloviční většinou

      
6.3. Předseda

Při  své  činnosti  je  Předseda  povinen  respektovat  zájmy  Sdružení,  obecně  závazné 
předpisy, tyto stanovy a usnesení RZT a VV.
Předseda je statutárním orgánem Sdružení rodičů a je oprávněn jednat za Sdružení ve 
všech věcech. Podepisuje se za Sdružení tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu 
připojí  své  jménem,  příjmení  a  svůj  vlastnoruční  podpis.  V případě  nepřítomnosti 
Předsedy jedná jménem Sdružení Hospodář.

- naplňuje  rozhodnutí  Rady a  zastupuje Sdružení  navenek,  jedná  jeho jménem a 
rozhoduje o běžných záležitostech Sdružení

- rozsah pravomocí Předsedy stanovuje Rada
- koordinuje činnost Sdružení
- svolává Radu, nejméně 4x ročně
- zpracovává podklady pro rozhodnutí Rady
- může být odvolán RZT

6.4. Hospodář a zásady hospodaření

6.4.1. 
Finanční prostředky sdružení jsou vedeny na běžném účtu, ke kterému má podpisové 
právo Předseda a Hospodář. K čerpání prostředků z účtu je dostatečný jeden podpis. 

6.4.2.
Hospodaří především s členskými příspěvky vybranými na začátku školního roku, se 
sponzorskými dary a dalšími příjmy podle obecných zásad pro vedení účetnictví na 
základě schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

6.4.3.
Sdružení je samostatnou účetní jednotnou, tudíž není řádnou jinou organizací (účetní 
jednotkou) podřízeno ani nadřízeno, chová se podle zásad určených dle zákonů OZ.
- je volen Radou (RZT)
- pokladní hotovost může činit maximálně 5.000,- Kč
- je kontrolován Revizní komisí v průběhu celého kalendářního roku
- za hospodaření Sdružení odpovídá Výkonný výbor
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6.5. Revizní komise

-   je dobrovolný člen Rady
-  kontroluje  v průběhu  roku  činnost  Hospodáře  a  jeho  nakládání  s finančními 
prostředky 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

- sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na 
základě rozhodnutí RZT, rozhodnutím Ministerstva vnitra

- zaniká-li  Sdružení  dobrovolným  rozpuštěním,  rozhodne  současně  Rada  (RZT) 
způsobu majetkového vypořádání

- stanovy Sdružení jsou k nahlédnutí u členů Výkonného výboru
- tyto stanovy nabývají platnosti jejich registrací u Ministerstva vnitra ČR.

V Havířově dne 1.9.2007

    Lenka Procházková – Předseda    …………………………………

                         Ing. Renáta Kochová –Hodpodář …………………………………


