
S t a n o v y

Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

I.

Obecná ustanovení

1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření 
a  naplňování  výchovné  a  vzdělávací  koncepce  Základní  školy  Mšeno  a  na 
mimoškolních aktivitách žáků.

2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
3. Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky.
4. Sdružení  je  právnickou  osobou  vystupující  v  právních  vztazích  svým  jménem  a 

odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.
5. Členové neručí za závazky sdružení.

II.

Název a sídlo sdružení

1. Občanské sdružení má název: Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno.

2. Sídlem sdružení je Mšeno, Boleslavská 360, PSČ 277 35, okr. Mělník.

III.

Cíl sdružení

1. Cílem sdružení je podílet se a přispívat k výchovnému a vzdělávacímu procesu žáků 
Základní školy Mšeno a k aktivnímu využívání jejich volného času.

2. Sdružení se v rámci svého cíle podílí na:

3. vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce Základní školy Mšeno,

4. rozvíjení mimoškolních aktivit žáků Základní školy Mšeno v oblasti vědecko -technické, 
přírodovědní, kulturní, sportovní, poznávací apod.

5. spolupráci pedagogů, rodičů a dalších osob na kvalitním využívání volného času žáků 
Základní školy Mšeno.



IV.

Vznik členství ve sdružení

1. Členem sdružení mohou být rodiče žáků Základní školy Mšeno, učitelé Základní školy 
Mšeno a členové zastupitelstva města Mšeno.

2. Osoby splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci mající zájem stát se členy 
sdružení, podají k výboru sdružení písemnou přihlášku, o níž rozhodne výbor sdružení. 
O přihlášce rozhodne výbor sdružení. Jsou-li splněny podmínky pro členství uvedené v 
předchozím odstavci, nemůže výbor přihlášku odmítnout.

3. Uchazeč  o  členství  ve  sdružení  se  stává  členem  sdružení  na  základě  kladného 
rozhodnutí  výboru  sdružení  o  podané  přihlášce  a  uhrazením  zápisného  ve  výši 
stanovené výborem, která pro všechny členy sdružení přijímané v kalendářním roce 
musí být stejná.

V.

Práva a povinnosti člena sdružení

1. Člen sdružení má právo zejména

2. podílet  se  na  řízení  sdružení,  zejména  je  oprávněn  účastnit  se  zasedání  valné 
hromady a hlasovat na ní,

3. volit a být volen do orgánů sdružení,

4. být informován o všech záležitostech sdružení.

5. Člen sdružení má povinnost zejména

6. aktivně se podílet na činnosti sdružení,

7. dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů sdružení,

8. plnit povinnosti vyplývající z přijaté funkce v orgánech sdružení.



VI.

Zánik členství ve sdružení

1. Přestane-li člen sdružení splňovat podmínky uvedené v čl. IV. odst. 1 stanov, zaniká 
jeho členství ke dni, k němuž nastala skutečnost znamenající ztrátu této podmínky.

2. Dále členství ve sdružení zaniká:
3. písemnou dohodou člena a sdružení,
4. vystoupením,
5. vyloučením,
6. smrtí člena,
7. zánikem sdružení.

8. Člen a výbor sdružení se mohou písemnou dohodou dohodnout na ukončení členství. 
Členství zaniká dnem uvedeným v dohodě, není-li tento den uveden, zaniká členství 
dnem podpisu dohody oběma účastníky.

9. Člen  může  ze  sdružení  vystoupit  písemným  oznámením  o  vystoupení,  a  to  i  bez 
uvedení důvodu, doručeným výboru sdružení. Členství ve sdružení zaniká posledním 
dnem kalendářního  měsíce,  v  němž bylo  oznámení  o  vystoupení  doručeno výboru 
sdružení. 

10.Výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:
11. opětovně  a  přes  písemnou  výstrahu  závažným  způsobem  porušuje  stanovy  nebo 

rozhodnutí sdružení,
12.byl  pravomocně odsouzen  pro  úmyslný trestný  čin  nebo  pravomocně  postižen  pro 

úmyslný přestupek proti sdružení, jeho majetku nebo proti jeho členům.

13.O vyloučení rozhoduje výbor sdružení. Rozhodnutí o vyloučení je možno přijmout jen 
do tří měsíců ode dne, kdy sdružení zjistilo důvod k vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení 
musí být učiněno písemně a doručeno vyloučenému členovi do vlastních rukou. Den 
doručení rozhodnutí o vyloučení je dnem zániku členství. Člen může požádat valnou 
hromadu o přezkoumání svého vyloučení. 

VII.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1. valná hromada
2. výbor.



VIII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Do její výlučné působnosti patří:
2. schvalování stanov a jejich změn,
3. rozhodování o základních otázkách týkajících se cílů činnosti sdružení,
4. schvalování hospodaření sdružení a zpráv o činnosti sdružení,
5. volba a odvolávání členů výboru sdružení,
6. rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení sdružení,
7. další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.

8. Valná hromada je svolávána výborem sdružení, a to alespoň jedenkrát ročně písemnou 
pozvánkou vyvěšenou v budově školy a zaslanou všem členům sdružení v termínu 
nejméně  deset  dnů  před  konáním  valné  hromady.  Výbor  je  povinen  svolat  valnou 
hromadu  též  na  základě  písemné  žádosti  nejméně  jedné  třetiny  členů  sdružení  v 
termínu do deset dnů od obdržení této žádosti. Pokud výbor sdružení valnou hromadu 
v tomto termínu nesvolá, mohou valnou hromadu svolat tito členové sami.

9. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Podle potřeby se 
valné hromady mohou zúčastnit i jiné osoby jako hosté. Člen se může valné hromady 
zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se musí prokázat písemnou 
plnou  mocí  k  zastupování  člena  na  valné  hromadě.  Tato  plná  moc  se  připojuje  k 
prezenční listině.

10.Valná  hromada  je  usnášení  schopná,  jsou-li  na  ní  přítomni  členové,  kteří  mají 
nadpoloviční  většinu  všech  hlasů.  Každý  člen  sdružení  má  jeden  hlas.  K  přijetí 
usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných 
nebo zastoupených členů sdružení.

IX.

Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je statutárním orgánem sdružení, jenž rozhoduje o všech záležitostech, 
které nejsou stanovami svěřeny do působnosti valné hromady.

2. Výbor sdružení je pětičlenný. Členové výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou na 
dobu tří roků. Opětovná volba je možná. Člen výboru může ze své funkce odstoupit, a 
to písemným oznámením doručeným výboru.

3. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení. 

4. Zasedání výboru sdružení se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně, a to každé 
kalendářní pololetí. Svolává je předseda, nebo místopředseda.



5. Výbor  je  schopen se usnášet,  je-li  přítomna nadpoloviční  většina členů výboru.  Ke 
schválení rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů výboru. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6. Výbor  vede  evidenci  členů  sdružení  s  uvedením  jejich  jmen  a  adres,  zajišťuje 
hospodaření sdružení a vedení účetnictví sdružení, dále vypracovává zprávy o činnosti 
sdružení a předkládá je valné hromadě.

X.

Jednání jménem sdružení

1. Jménem sdružení jedná a podepisuje samostatně předseda, který jménem sdružení 
činí všechny právní a další úkony. Předsedu v plném rozsahu jeho oprávnění zastupuje 
místopředseda.

2. Je-li  pro  právní  úkon  předepsána  písemná  forma,  jednají  a  podepisují  jménem 
sdružení předseda a místopředseda, nebo předseda a hospodář, nebo místopředseda 
a hospodář sdružení.

XI.

Zásady hospodaření

1. Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém 
hospodaření se sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami.

2. Sdružení  nakládá  se  svými  prostředky  hospodárně.  O  hospodaření  s  prostředky 
sdružení rozhoduje výbor. Výbor může stanovit výši finančních limitů pro nakládání s 
majetkem, do nichž může s prostředky sdružení samostatně nakládat předseda, v jeho 
zastoupení místopředseda a hospodář sdružení.

XII.

Zánik a likvidace sdružení

1. Sdružení zaniká:
2. dobrovolným rozpuštěním,
3. sloučením s jiným sdružením,
4. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.



5. O rozpuštění  nebo sloučení  sdružení  s  jiným sdružením rozhoduje valná hromada. 
Valná  hromada  je  povinna  zajistit  oznámení  o  zániku  sdružení  do  patnácti  dnů 
Ministerstvu vnitra České republiky.

6. V případě zániku sdružení se provede majetkové vypořádání, pro něž se přiměřeně 
použijí  ustanovení  obchodního zákoníku  o  likvidaci  obchodních  společností.  Osobu 
odpovědnou za provedení majetkového vypořádání jmenuje valná hromada sdružení.

XIII.

Soudní ochrana

1. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí valné hromady nebo výboru, proti němuž nelze 
podle  těchto  stanov  podat  opravný  prostředek,  za  nezákonné  nebo  odporující 
stanovám,  může  do  třiceti  měsíců  ode  dne,  kdy  se  o  tomto  rozhodnutí  dozvěděl, 
nejpozději do šesti měsíců od jeho přijetí, požádat okresní soud o určení, zda je takové 
rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

2. Uplatněním  návrhu  soudu  není  dotčeno  oprávnění  člena  sdružení  postupovat  vůči 
orgánům sdružení podle těchto stanov.

XIV.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí  orgánů  sdružení  dotýkající  se  jednotlivých  členů  sdružení  nebo 
jednotlivých orgánů sdružení se oznamují těmto členům nebo orgánům.

2. Do vytvoření orgánů sdružení vykonává působnost výboru sdružení přípravný výbor.

3. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání přípravného výboru sdružení konaného dne 
4.11.2002. Stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení Ministerstvem vnitra České 
republiky.

Ve Mšeně dne 4.11.2002

Členové přípravného výboru:

Mgr. Alena Vondráčková, Miluše Flíglová-Jizbová, Mgr. Iveta Svobodová
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