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Čl. I 

Základní ustanovení 

 

1. Název:            Spolek rodičů a přátel školy ART ECON – Střední škola v Prostějově, z.s.  

Sídlo spolku:  Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov 

IČ:                  670 11 411  

 

2. Spolek rodičů a přátel školy je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

 

3. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace rodičů, zákonných 

zástupců žáků, přátel školy a občanů, kteří se zajímají o činnost ART ECON - Střední škola, 

s.r.o, Husovo nám. 2061/91,796 01 Prostějov, (dále jen ,,škola'') založená za účelem 

naplňování společného zájmu, jímž je podpora činnosti školy. 

 

4. Spolek je právním subjektem. Jeho jménem jedná vždy předseda nebo místopředseda, oba 

jsou samostatně oprávněni jednat a podepisovat dokumenty v rámci schválené činnosti 

spolku. 

 

5. Spolek je ustaven na dobu neurčitou.  

 

6. Spolek nezakládá pobočné spolky.  

Čl. II 

Činnost spolku 

 

1. Ke splnění svého poslání spolek: 

a) podporuje výuku žáků a také zájmovou činnost žáků finanční i odbornou pomocí, 

b) podporuje talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích, na odborných soustředěních 

apod., 

c) doplňuje výuku a aktivity školy v jejím materiálním zabezpečení,  

d) organizuje dobrovolnou výpomoc občanů při údržbě školy, 

e) podporuje finančně speciální kurzy a exkurze žáků (lyžařské, turistické a umělecké), 

f) pořádá osvětové, kulturní a společenské akce pro žáky, 

g) provozuje hospodářskou činnost související s posláním spolku. 

 

     2.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 

Čl. III 

Členství ve spolku 

 

1. Členství je dobrovolné a rozlišuje se na: 

a) členství rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků uvedené školy, 

b) členství ostatních osob. 

 

2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, 

politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na 

osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu. Členem spolku může být i právnická osoba, 

která se hodlá aktivně podílet nejrůznějšími formami na jeho činnosti. Fyzická osoba se 



stává členem ke dni zaplacení členského příspěvku. Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci 

uvedené školy se stávají na školní rok členy spolku, když složí na účet stanovený finanční 

příspěvek, ostatní členové jsou přijímáni na základě písemné přihlášky a zaplaceného 

příspěvku. Člen, který je pracovníkem školy, je od příspěvku osvobozen. 

 

3. Výši ročního příspěvku navrhuje a schvaluje výbor.  

 

4. Ukončení členství ve spolku: 

a) dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení  

o ukončení členství výboru, 

b) úmrtím člena, 

c) vyloučením člena, členství končí dnem rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, výbor spolku 

má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává 

členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku, 

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem a to prvním dnem prodlení 

se zaplacením členských příspěvků, 

e) uplynutím doby, na níž byl stanoven příspěvek pro rodiče žáků, 

f) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu. 

Čl. IV 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Členové mají tato práva: 

a) účastnit se členské schůze, volit a být volen do výboru,         

b) podílet se na činnosti spolku, účastnit se jeho akcí, 

c) být pravidelně informován o činnosti a hospodaření spolku - nejméně 2x ročně, 

d) předkládat výboru a členské schůzi návrhy a připomínky k činnosti a obdržet na ně odpověď. 

 

2. Členové mají tyto povinnosti: 

a) dodržovat stanovy spolku,  

b) plnit usnesení orgánů a vykonávat řádně svěřené funkce, 

c) řádně platit příspěvky, 

d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku. 

Čl. V 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.  

 

2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro 

období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá 

další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak 

náleží: 

a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov, 

c) schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem, 

d) schvalovat návrh hospodaření spolku na následující období, 

e) volit členy výboru, 

f) hodnotit činnost dalších orgánů spolku a jejich členů, 

g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku. 

 



3. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nebo 

zveřejněna na webových stránkách školy nejméně třicet dní před jejím konáním. 

 

4. Na žádost nejméně 10 členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. 

Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení 

žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.  

 

5. Členská schůze je schopna usnášet se volbou nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý 

člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

 

6. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, 

jak byl jeho program ohlášen, pokud se členská schůze neusnese na předčasném ukončení. 

 

7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od ukončení členské schůze. Ze 

zápisu zasedání musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo 

mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku 

může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

 

Čl. VI 

Výbor  

 
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami  

a směrnicemi po celé své funkční období. 

 
2. Výbor je statutárním orgánem, má 3 členy, z toho jeden zastává funkci předsedy a jeden 

místopředsedy. Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni samostatně jednat a podepisovat 

dokumenty v rámci schválené činnosti spolku. Funkční období je 3 roky. 

 
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 

schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování 

poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na 

dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. 

 
4. Výbor je svoláván předsedou nebo místopředsedou podle potřeby, nejméně však 2x ročně.  

 
5. Výbor je usnášení schopný  pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech 

členů výboru mají stejnou váhu. 

 
6. Pozvání na zasedání výboru musí být písemné a musí být odesláno nejméně 14 dní před 

zasedáním. Na zasedání výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

 
7. Předseda výboru je povinen svolat do 15 dnů mimořádné zasedání výboru, pokud jej o to 

požádá nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu zasedání. 

 
8. Do výlučné kompetence výboru patří: 
a) svolávat členskou schůzi, 
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření, 
c) navrhovat a schvalovat výši ročního příspěvku, 
d) hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem, 
e) zabezpečovat možnosti dalších finančních podpor pro činnost spolku, 
f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení, 



g) rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 

existují závažné důvody. 

 
9. O zasedání členské schůze a výboru spolku se pořizují zápisy, které podepisují dva členové 

výboru. Zápisy jsou ukládány a členové do nich mohou nahlížet. 

 

Čl. VII 

Předseda 

 

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná on nebo 

místopředseda. 

 

2. Předseda je volen výborem ze zvolených členů výboru. Jeho funkční  období končí předáním 

funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení 

nového předsedy. 

 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 

a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, zajištění pořízení zápisu z jejího 

jednání, 

b) svolání a vedení zasedání výboru. 

 

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze. 

 

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další 

členy spolku. 

Čl. VIII 

Majetek a hospodaření spolku 

 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví  

a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí, ze státních 

příspěvků, nadačních grantů, případně i z příjmů ze svých činností. 

 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit  

k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku. 

 

3. Prostředky spolku nesmějí být využívány k obohacování fyzických ani právnických osob. 

 

4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem. 

 

5. Spolek má pokladnu a jeden bankovní účet, které spravuje hospodář nebo místopředseda.      

V pokladně se nesmějí přechovávat finanční prostředky, které nepatří spolku. 



 

 

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

2. V případě zániku spolku rozhoduje o majetku závěrečná členská schůze. 

 

3. Spolek rodičů a přátel školy ART ECON - Střední škola v Prostějově, z.s., Husovo nám. 

2061/91,796 01 Prostějov vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 

 

4. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí dne 2. 9. 2015 a účinnosti 

nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku. Plně nahrazují stanovy Sdružení rodičů          

a přátel ART ECON - Střední škola Prostějov, o.s. Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov, 

založeného podle zákona č.80/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 

5. Stanovy jsou vyhotoveny dvojmo, z toho jednou pro účely spolkového rejstříku a jeho sbírky 

listin a jednou k založení v sídle Spolku rodičů a přátel školy ART ECON - Střední škola  

v Prostějově, z.s., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V Prostějově dne  2. 9. 2015 

 

 

 

 

 

              …………………………        …………………………….. 

                 Petra Prokopová                                                                   Mgr. VeronikaTesaříková 

                 předseda SRPŠ                                    místopředseda SRPŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


