
Stanovy 
Spolku rodičů a přátel školy  

při SŠ TEGA Blansko, Bezručova 33 
 
I. Název a sídlo spolku 
 
Spolek rodičů a přátel školy při Střední škole technické a gastronomické Blansko, 
Bezručova 33, se sídlem Bezručova 33, Blansko. 
  
 
II. Úvodní ustanovení: 
 
1. Spolek rodičů a přátel školy (dále ,,SRPŠ‘‘nebo,,spolek‘‘) je dobrovolným sdružením  
rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu mládeže a práci 
školy. Byl založen jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů 
ve znění pozdějších předpisů a od 1.1. 2014 se považuje za spolek ve smyslu ustanovení     
§ 214 a následného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
2. Spolek  je nepolitickou dobrovolnou organizací, jejímž účelem je podpora zájmů školy a 
jejich žáků. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání, výchovu i mimo učební aktivity pořádané 
školou. 
 
3. Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích, orgánech státní moci a správy. 
Zabezpečuje své cíle jednáním se školou, i s jinými společenskými organizacemi a 
veřejnými institucemi. 
 
4. Spolek je samostatným právnickým subjektem. 
 
 
III. Činnost spolku: 
 
Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, 
školy a případě dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při 
plnění jejího poslání. 
Spolek zejména: 

- koordinuje vzájemné výchovné působení rodiny a školy 
- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a 

s úlohou rodičů při jejich naplňování 
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků a jejich rodičů a 

podílí se na jejich vyřizování 
- přispívá škole  dobrovolnou pomocí svých členů a finančními prostředky při 

zajišťování výchovně-vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí dle svých 
reálných možností 

- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy, 
vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám školy v oblasti výchovy a vzdělání 

 



IV. Organizace spolku 
 
1. Spolek ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů, žáků 
jednotlivých tříd, k jednání o zásadních otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole a 
dalších zájmů dětí a jejich rodičů, jakož i k volbě orgánů spolku. 
 
2. Výkonným orgánem spolku je rada spolku, složená ze zástupců zvolených v jednotlivých 
třídách. Rada řídí činnost spolku, projednává všechny otázky v působnosti spolku a 
zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy i státní zprávy a jiným organizacím.  
Jednání rady se může zúčastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem. Při projednávání 
otázek souvisejících s prací školy, zve rada na jednání ředitele popř. další zástupce školy. 
K operativnímu řízení činnosti může rada spolku ze svých řad zvolit užší výbor, v jehož čele 
je předseda volený radou. Výbor je za svou činnost odpovědný radě spolku.  
 
3. Orgánem oprávněným rozhodovat o změně stanov je rada spolku. Ke změně stanov je 
nutný souhlas nadpoloviční většiny členů rady spolku.  
 
4. Orgánem oprávněným jednat jménem spolku ve všech věcech (statutární orgán spolku) je 
předseda rady spolku. 
 
 
V. Vznik členství 
 
1. Členem spolku může být každý občan starší 18ti let, který souhlasí se stanovami a cíli 
spolku a který: - podá písemnou  žádost  radě spolku a ta je schválena výborem spolku 
nebo                - je-li rodičem nebo zákonným zástupcem na školu přijatého nezletilého žáka 
nebo                 - je-li zletilým žákem školy. 
 
2. Člen má  právo  aktivně  se  podílet  na  každé  činnosti  spolku,  volit a být volen do 
orgánů spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání 
svých návrhů a být informován o veškeré činnosti spolku prostřednictvím vytvořené rady 
spolku.  
3. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov spolku schválených radou nebo výborem, 
platit členský příspěvek, jednat v zájmu dobrého jména spolku a dle potřeby spolupracovat s 
ostatními členy spolku, zejména pak s radou a výborem spolku. 
 
 
VI. Zánik členství 
 
Členství ve spolku zaniká: - automaticky rodičům nebo zákonným zástupcům žáků, kteří 
        přestanou být žáky školy.   
    - automaticky zletilým žákům školy, kteří přestanou být žáky 
        školy a nepožádají o prodloužení členství ve spolku.  
             - podáním písemné žádosti o ukončení členství ve spolku. 
 
 
 



VII. Hospodaření spolku 
 
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění spolku. Výdaje jsou 
určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům, případně škole.  
 
2. Výši členského příspěvku stanoví výbor spolku a ta je poté odsouhlasena i radou spolku. 
Výše příspěvku může být pro každý školní rok stanovena různě.  Pokud mají rodiče ve škole 
více dětí, mohou platit členský příspěvek pouze jednou. 
 
3. O finanční prostředky spolku se stará hospodářka spolku. Ta je zodpovědná za stav 
pokladny s hotovostí přijatých a vydaných prostředků i za prostředky uložené na bankovním 
účtu.  
 
4. Hospodářka spolku je volena radou spolku a dle jejího rozhodnutí může být za svou 
činnost finančně odměněna. Výše odměny je pohyblivá a je vyplácena jedenkrát ročně. 
Výplatu a výši odměny schvaluje rada spolku. 
 
5. Pro kontrolu toku finančních prostředků a kontrolu celkového hospodaření spolku je 
ustavena kontrolní komise. Ta má ve svém čele voleného předsedy kontrolní komise. Ten je 
součastně i členem výboru spolku. 
 
6. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů. O využití 
finančních prostředků rozhoduje výbor spolku a každý jednotlivý výdej stvrzuje svým 
souhlasným podpisem předseda spolku. Stejně tak je postupováno při přijímání finančních 
či věcných darů od sponzorů spolku. 
Kontrolu hospodaření provádí  kontrolní komise volená radou. Svou zprávu o kontrole 
hospodaření předkládá předseda komise nebo hospodářka radě spolku zpravidla jedenkrát 
do roka. 
 
 
 
 
VIII. Zánik spolku 
 
1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom rada spolku. V případě, že rada spolku již neexistuje, 
případně je usnášení neschopná, rozhoduje o zániku výbor spolku. 
 
2. Zbytek jmění, po vyrovnání závazků, předá spolek darem škole. 
 


