Stanovy Spolku rodičů a přátel
ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh
I.Úvodní ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh (dále jen
„Spolek,“ nebo i zkráceně SRPŠ Uhelný trh, z.s.) je dobrovolné, samosprávné, neziskové a
nepolitické sdružení rodičů, jiných zákonných zástupců žáků a přátel školy, a to obou stupňů
této školy - 1.stupně, umístěného v budově Vojtěšská 216/ 13, Praha 1 a 2.stupně,
umístěného v budově Uhelný trh 425/4, Praha 1 (dále jen škola nebo ZŠ Brána jazyků s RVM
Uhelný trh).
2. Spolek je právnickou osobou se sídlem Uhelný trh 425/4, Praha 1, 110 00.
II. Účel Spolku
Účelem Spolku je všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný
zřizovatelem, podpora oprávněných potřeb, zájmů a práv dětí a pedagogů. Spolek úzce
spolupracuje se zástupci školy a podporuje zejména aktivity vedoucí k prohlubování a rozšiřování
znalostí a dovedností dětí, doprovodné programy a akce, související se vzdělávacím programem
školy a volnočasové aktivity. Napomáhá k vytváření příznivého klimatu ve škole a udržování tradic
školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků a matematiky.
III. Činnost Spolku
1. Hlavní činnost:
 spolupráce se školou v oblasti vzdělávání, výchovy a rozvoje dětí, zejména
cizojazyčných a matematických dovedností
 spolupráce se školou v oblasti zájmových a volnočasových aktivit
 spolupráce se školou při zlepšování školního prostředí a vztahů
 zapojování rodičů nebo jiných zákonných zástupců do spolupráce se školou
 informování vedení školy o námětech a připomínkách rodičů k chodu školy a podpora
při jejich řešení
 další nespecifikované aktivity, vedoucí k naplnění účelu spolku
2. Vedlejší činnost:
 Spolek získává finanční prostředky formou vybírání členských příspěvků za účelem
podpory hlavní činnosti Spolku. Případný zůstatek je převeden do Fondu
nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a je použit výhradně pro naplnění
účelu spolku. Je zřízen transparentní účet, dispoziční právo k němu a přístup do
internetového bankovnictví mají všichni členové Výboru.
 Spolek hospodaří se svými prostředky podle schváleného rozpočtu. Rozpočet je tvořen
stanovenými kapitolami. Název a počet kapitol lze změnit jen změnou stanov.
Podrobná pravidla pro čerpání finančních prostředků od Spolku stanoví usnesení
Shromáždění delegátů.
 Účetním obdobím je hospodářský rok, který začíná 1.9. a končí 31.8.
strana 1



Kapitoly rozpočtu:
A. podpora školy a jejích akcí a tradic
B. podpora programů pro učitele (např. zdravotnické, pedagogické kurzy, kurzy
interaktivní výuky apod.)
C. podpora jazykových znalostí a poznávání zemí, kde se mluví jazyky, které se ve
škole vyučují (zahraniční zájezdy do příslušných zemí, poznávací zájezdy,
výměny ad.)
D. podpora matematických aktivit
E. podpora žákovských kolektivů (školy v přírodě, adaptační, lyžařské a vodácké
kurzy apod.)
F. podpora všeobecné vzdělanosti a volnočasových aktivit (kulturní a výukové
akce, družina, knihovna, programy prevence rizikových jevů nebo programy se
sociální tématikou apod.)
G. administrativní náklady sdružení (vedení účetnictví, bankovní poplatky a jiné
nezbytně nutné náklady na správu spolku)
IV. Členství

1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je zákonným zástupcem žáka ZŠ Brána
jazyků s RVM Uhelný trh. Členství je dobrovolné.
2. Členství na příslušný školní rok vzniká zaplacením členského příspěvku. Jeho zaplacením se
vyjadřuje souhlas se stanovami. Členský příspěvek se platí za každé dítě, které navštěvuje ZŠ Brána
jazyků s RVM Uhelný trh. Pokud navštěvuje školu 3 a více dětí z jedné rodiny, je možné zaplatit
příspěvek ve výši jen jako za dvě děti. Výši členského příspěvku určuje Shromáždění delegátů.
Splatnost příspěvku je vždy k 30.10. příslušného školního roku.
3. Členství zaniká vystoupením, vyloučením, nezaplacením členského příspěvku, úmrtím člena,
odchodem žáka ze školy ZŠ Brána jazyků s RVM Uhelný trh, jehož je člen zákonným zástupcem
nebo zánikem Spolku. Členský příspěvek se v případě zániku členství nevrací.
4. Výbor Spolku vede seznam členů, který se nezveřejňuje. Může být zveřejněn pouze se souhlasem
všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Zápis obsahuje tyto údaje: jméno člena, výše příspěvku,
jméno a třída žáka, jehož je člen zákonným zástupcem. Výmaz se provede aktualizováním seznamu
s potvrzením o vymazání údajů člena, který o to požádal. Údaje, vedené v seznamu členů, slouží
pouze pro účely oprávněné činnosti spolku a nejsou poskytovány žádným dalším osobám mimo
Spolek. Jsou uchovávány po dobu příslušného školního roku, na který je zaplacen členský
příspěvek. Zpracovatel (Výbor Spolku) přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně
zpracovávaných osobních údajů s ohledem na technické a finanční možnosti Spolku.

strana 2

V. Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Spolku má právo:
 podílet se na činnosti Spolku
 být pravidelně informován o dění ve Spolku
 podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet na ně odpověď v přiměřené
době
 volit a být volen do orgánů Spolku
 vyžadovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku a nahlížet do účetnictví
 účastnit se Shromáždění delegátů s hlasem poradním, pokud to předem sdělí Výboru
 navrhovat neplatnost rozhodnutí orgánů Spolku pro jeho rozpor se zákony či stanovami
 člen může být při výkonu svých práv (kromě práva být volen do orgánů Spolku) zastoupen druhým
zákonným zástupcem dítěte, k němuž se váže jeho členství ve Spolku
 členové neručí za dluhy spolku
2. Každý člen Spolku má povinnost:
 platit členské příspěvky
 chránit a zachovávat dobré jméno Spolku
 dodržovat stanovy a rozhodnutí Spolku
 přispívat dle svých schopností a možností k propagaci, rozvoji a dobrému jménu ZŠ Brána jazyků
s RVM Uhelný trh
 pravidelně se informovat o dění ve Spolku
VI. Orgány Spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze.
a) Shromáždění delegátů je tvořeno delegáty jednotlivých tříd. Počet delegátů je určen počtem tříd, které
mají zájem účastnit se činnosti Spolku. Delegátem se stává člen Spolku, který je zvolen členy Spolku
veřejnou volbou nadpoloviční většinou všech přítomných v jednotlivých třídách v rámci třídních
schůzek na začátku školního roku.
b) Delegát přináší do Shromáždění delegátů stanoviska, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení
členů. Na schůzkách tříd delegát alespoň jednou ročně informuje členy o jednání Výboru Spolku,
Shromáždění delegátů a zabezpečuje výkon rozhodnutí orgánů Spolku. Je možné zvolit i zástupce
delegáta, který se pak může zúčastnit Shromáždění delegátů místo prvního zvoleného delegáta. O
zvolení zástupce delegát informuje předsedu Spolku.
c) Pokud se delegát nezúčastní tří po sobě jdoucích Shromáždění delegátů, může být na návrh Výboru
Shromážděním delegátů zbaven funkce. Třída (členové Spolku) pak na nejbližším setkání nebo třídních
schůzkách, případně per rollam zvolí nového delegáta.
d) Shromáždění delegátů svolává předseda Spolku alespoň dvakrát ročně. Zve také zástupce školy, pokud
je to vhodné. Předseda svolá Shromáždění delegátů také na návrh člena Výboru nebo alespoň pěti
delegátů. V případě nečinnosti předsedy svolá za stejných podmínek Shromáždění delegátů člen
Výboru nebo společně alespoň pět delegátů.
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e) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
delegátů.
f) Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý
delegát má jeden hlas.
g) Shromáždění delegátů může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo shromáždění). Návrh musí
obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou
uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Shromáždění delegátů vyjádřit. Tato lhůta nesmí být
kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti takového hlasování se vyžaduje vyjádření člena, zda
s návrhem souhlasí nebo ne. Statutární orgán oznámí členům spolku výsledek hlasování, a pokud bylo
usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí
přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Shromáždění delegátů.
h) Pro změnu stanov je nutný souhlas alespoň tří pětin všech delegátů. Pro změnu stanov nelze použít
hlasování mimo Shromáždění delegátů (per rollam).
i) Do působnosti Shromáždění delegátů náleží zejména:
 určit hlavní zaměření činností Spolku,
 rozhodovat o změně stanov
 schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem či
Předsedou a kontrolovat hospodaření
 rozhodovat o výši členského příspěvku
 schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 schvalovat zásady hospodaření na další období
 volit a odvolávat členy Výboru a Předsedu
 jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 rozhodnout o dobrovolném rozpuštění nebo přeměně Spolku
2. Statutárním orgánem Spolku je Výbor.
a) Má tři členy: předsedu, místopředsedu a ekonoma.
b) Výbor je volen Shromážděním delegátů a tomu je také odpovědný, funkční období je 5 let.
c) Zastupuje Spolek navenek a jedná společně jeho jménem. V případě uzavírání darovacích
smluv se ZŠ Brána jazyků s RVM Uhelný trh podepisuje darovací smlouvu předseda Spolku –
zde předseda jedná samostatně. V případě uzavírání jiných smluv jedná statutární orgán
společně – všemi hlasy.
d) Výběr hotovosti z účtu probíhá jen za účasti dvou členů Výboru. Internetové bankovnictví
obsluhuje každý člen Výboru samostatně.
e) Výbor řídí a organizuje činnost Spolku ve věcech, které nejsou vyhrazeny Shromáždění
delegátů, schází se dle potřeby nebo minimálně dvakrát ročně.
f) Výbor svolává kterýkoli jeho člen a přijímá rozhodnutí všemi hlasy.
g) Při hospodářské činnosti Výbor úzce spolupracuje s hospodářkou ZŠ Brána jazyků s RVM
Uhelný trh, pokud s tím ona souhlasí.
h) V případě delší neschopnosti může předseda Spolku zmocnit k jednání jiného člena Výboru.
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VII. Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Spolek je založen na dobu neurčitou. V případě zániku Spolku připadne likvidační zůstatek, pokud existuje,
Základní škole Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4, Praha 1, 110 00.
Na znění těchto stanov, určení funkcí ve Spolku a na tom, že chtějí založit spolek, se shodli v Praze dne
2.5.2018 zakladatelé:

datum
podpisu

jméno

adresa

Pavla
Jelínková

Šumavská 862/30, Praha 2, 120 00

2.5.2018

předseda
Spolku

Miloš Hůla

Borského 667/7, Praha 5, 150 00

2.5.2018

místopředseda
Spolku

Lukáš
Prchal

Na Hutích 8, Praha 6 - Bubeneč

2.5.2018

ekonom
Spolku
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podpis

funkce

