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Stanovy Klubu přátel školy 
 

Článek I. 
Název a sídlo, charakter spolku 

 

Název: 
Klub přátel Základní školy Sirotkova 36, z. s. (dále jen „spolek“ nebo „KPŠ“)  

 
Sídlo: 
Sirotkova 371/36, 616 00 Brno 

 

Charakter spolku:  
 

Ve spolku se dobrovolně spolčují rodiče, jakož i další zákonní či soudem ustanovení zástupci 
dětí – žáků (dále jen „zástupci“ nebo „zástupci žáka/ů“) Základní školy Brno, Sirotkova 36, 
příspěvkové organizace, IČ 62156781 (dále jen „základní škola“), na základě společného 
zájmu, k jehož naplňování je spolek založen. Podnikání a výdělečná činnost není předmětem 
hlavní činnosti spolku.  

 

Článek II. 
Účel a cíl spolku 

Hlavním účelem a cílem, jakož i činností spolku je 

a) podpora rozvoje vzdělávání dětí základní školy,  

b) podpora rozvoje vztahů zástupců, zaměstnanců a dětí základní školy,  

c) pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro děti základní školy a jejich 
zástupce,  

d) sdružování prostředků pro zájmovou činnost dětí, nadstandardní aktivity, zlepšení 
vybavenosti školy, pořádání akcí pro děti a jejich zástupce,  

e) informovanost a prezentace školy ve vztahu k zástupcům žáků i veřejnosti, 

f) přispívání základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,  

g) spolupráce s vedením školy, vznášení námětů, připomínek či stížností zástupců.  

 

Vedlejší hospodářskou činností je získávání příjmů z případných kulturních a vzdělávacích 
akcí, a to za účelem použít tyto příjmy k podpoře hlavní činnosti. 
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Článek III. 
Formy činnosti 

a) spoluúčast zástupců na organizování akcí, projektů a aktivit základní školy,  

b) získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních 
fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek i jiným způsobem, tak aby 
organizované projekty byly kvalitní a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu 
finanční náročnosti nedostupné,  

c) další formy a konkretizaci činností stanoví shromáždění delegátů.  

 

Článek IV. 
Členství ve spolku 

Vznik, podmínky a trvání členství:  

a) členem spolku mohou být jen zástupci žáků základní školy starší  
18. let, 

b) členství vzniká přihlášením člena na základě jím podané přihlášky. Řádně přihlášený člen 
je následně členem výboru zapsán na listinu členů spolku. Členský příspěvek je vybírán 
vždy na začátku školního roku, a to jen jeden za všechny zástupce konkrétního dítěte a ve 
vztahu ke všem žákům, které tito zástupci zastupují. Výši členského příspěvku na školní 
rok každoročně navrhuje výbor spolku a schvaluje shromáždění delegátů. Tiskopis 
přihlášky je schvalován výborem spolku a zástupcům žáků předán delegáty či třídními 
učiteli spolu s informací o výši členského příspěvku v prvním roce školní docházky dítěte, 
nebo na vyžádání členem výboru. 

c) členství trvá nejméně do konce lhůty stanovené pro úhradu členského příspěvku za 
následující školní rok, nezaniklo-li dříve některým ze způsobů uvedeným níže. 

Zánik členství:  

a) ukončením školní docházky posledního dítěte člena, 

b) vyloučením pro neplnění základních povinností shromážděním delegátů,  

c) vlastním písemným prohlášením člena spolku, 

d) zánikem spolku.  

Člen má právo:  

a) účastnit se Třídních skupin,  

b) volit orgány spolku a být do nich volen, 

c)  podílet se a spolurozhodovat o stanovování cílů a činnosti spolku, předkládat návrhy, 
podměty a připomínky,  

d) být informován o činnosti a hospodaření spolku (nejméně jednou ročně). 

Člen má povinnost:  

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat cíle 
spolku), 

b) vykonávat svědomitě přidělené funkce, 

c) řádně platit členské příspěvky.  
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Článek V. 

Orgány spolku 
1. Členská schůze  

Je nejvyšším orgánem spolku, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti spolku, 
kontrolovat činnost spolku a jeho orgánů. Vzhledem k vysokému počtu členů spolku se 
členská schůze pravidelně nesvolává. Členové spolku jsou ve svých zájmech zastupování 
delegátem voleným za každou třídu do shromáždění delegátů, které v rámci spolku plní 
působnost členské schůze. 

 

2. Shromáždění delegátů  

Je voleným orgánem spolku. Pracuje podle vlastního plánu práce. Prostřednictvím 
jednotlivých delegátů zastupuje celou členskou základnu spolku a plní působnost členské 
schůze. 

Na návrh výboru spolku tak shromáždění delegátů zejména: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku spolku vč. spolků pobočných,  

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 

c) schvaluje roční plán práce,  

d) schvaluje rozpočet a celkové hospodaření spolku, 

e) schvaluje výši členských příspěvků, 

f) projednává zprávy o činnosti spolku,  

g) volí členy výboru. 

Jednání shromáždění delegátů řídí člen výboru. Z jednání shromáždění delegátů je pořizován 
zápis s usnesením a prezenční listina přítomných delegátů. 

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li na shromáždění přítomna nadpoloviční 
většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů přítomných delegátů v době usnášení. 
Každý delegát má jeden hlas. Připouští se rovněž jednání a rozhodování per rollam, kdy návrh 
rozhodnutí bude zaslán e-mailem členem výboru všem třídním delegátům; usnesení je poté 
přijato většinou hlasů všech zvolených delegátů. 

Shromáždění delegátů se schází nejméně 2x ve školním roce. Shromáždění delegátů svolává 
člen výboru e-mailem či případně oznámením prostřednictvím některého z používaných 
systémů základní školy pro komunikaci se zástupci žáků zaslaným všem třídním delegátům 
(pozvánka s místem, časem a programem) nejméně deset dní před jeho konáním.  

 

3. Delegát (zástupce třídy) 

Je voleným členem shromáždění delegátů.  
Je veřejně volen na začátku školního roku z řad členů spolku, na 1 školní rok, a to na první 
Třídní skupině většinou přítomných zástupců. Volební období delegátů však vždy trvá 
nejméně do doby konání první Třídní skupiny v následujícím školním roce tak, aby mohlo bez 
prodlevy dojít k nové volbě. Každý delegát je tak vždy zvolen zástupci žáků jedné školní 
třídy, tj. v průměru zástupci 26 dětí (na školní třídu) s odchylkou zástupců 5 dětí. Síla 
mandátu delegáta je však stejná bez ohledu na odchylky. Delegáti mohou být voleni 
opakovaně.  
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Návrh na třídního delegáta mohou vznášet členové spolku – zástupci žáků; pokud je vznesen 
nový návrh na třídního delegáta, hlasuje se o tom, zda se stane delegátem původně zvolený či 
nově navrhovaný člen spolku. V případě, že není navrhován nový kandidát na delegáta, a 
stávající delegáti mají o výkon funkce stále zájem, prodlužuje se jejich funkční období o další 
rok. 

Delegát přenáší na výbor spolku a shromáždění delegátů stanoviska, připomínky, podněty, 
stížnosti a doporučení členů Třídní skupiny jejíž mandát zastupuje. Zpětně přenáší informace 
z jednání výboru a shromáždění delegátů na Třídní skupině své třídy, zabezpečuje plnění 
přijatých usnesení výboru. 

 

4. Třídní skupiny 

Doplňují působnost shromáždění delegátů. Ve svých třídách se na nich pravidelně scházejí 
zástupci žáků jako členové spolku se svým delegátem a třídním učitelem. 

Počet Třídních skupin vždy odpovídá počtu tříd ve škole.  

Třídní skupina je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci alespoň nadpoloviční většiny 
žáků této třídy. Zástupcům jednoho konkrétního žáka náleží vždy pouze 1 hlas. O průběhu 
Třídní skupiny je nutné pořídit zápis.  

 

5. Výbor 

Je statutárním a výkonným orgánem spolku, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech 
záležitostech. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. 

Výbor je dvoučlenný, a skládá se z předsedy a místopředsedy. Členové výboru jsou voleni 
členy shromáždění delegátů na první schůzi shromáždění delegátů v příslušném školním roce.  

Do výboru může být zvolen jen člen spolku, který je plně způsobilý k právním úkonům. 
Funkční období členů výboru je jednoleté.  Členové výboru mohou být voleni opakovaně. 

Návrhy na nové kandidáty členů výboru mohou vzejít ze shromáždění delegátů i z členské 
základny. V případě, že není navrhován žádný nový kandidát na člena výboru, a stávající 
členové výboru mají o výkon funkce stále zájem, hlasuje se o stávajících členech. 

Výbor, který svolává předseda nebo místopředseda, se schází podle potřeby.  

Pokud člen výboru ze své funkce odstoupí, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců ode 
dne rezignace. 

Členové výboru jednají jménem spolku a zastupují jej ve všech záležitostech, a to v souladu 
s rozhodnutími výboru nebo shromáždění delegátů. Předseda i místopředseda jednají jménem 
spolku samostatně, podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí 
svůj podpis. 

Členové výboru dále vedou seznam členů spolku, přihlašují a odhlašují členy spolku, jakož i 
zapisují členy na listinu členů spolku.  

Pakliže předseda nebo místopředseda ztratí způsobilost dále vykonávat svou funkci, je druhý 
člen výboru povinen učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby byl do funkce zvolen nový 
kandidát, zejména svolat shromáždění delegátů. 
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Článek VI. 
Zásady hospodaření 

 
Prostředky spolku tvoří především:  

a) členské příspěvky,  

b) příspěvky samospráv, dary, granty a dotace, 

c) výtěžky ze společenských a kulturních akcí. 

 

Výdaje jsou zaměřeny výlučně na uskutečňování cílů spolku.  

 
Článek VII. 

Zánik spolku 
 

Spolek zaniká:  

a) dobrovolným rozpuštěním,  

b) pokud již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik spolku dané zákonnými 
normami, 

c) pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy,  

d) sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí shromáždění delegátů. 

V případě zániku bude o případném způsobu majetkového vypořádání rozhodovat likvidátor, 
který provede soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.  

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se spolek a jeho činnost ustanoveními § 214 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Tyto stanovy byly projednány a přijaty Radou rodičů dne 6. 1. 2020. 

 


