
STANOVY 
 

 
Článek I 

Název a sídlo 

 

 

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel SZŠ Tábor  

2. Sídlo spolku: Střední zdravotnická škola Tábor  

Mostecká 1912, 390 41 Tábor 
 

 

Článek II 

Právní postavení spolku 

 

 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující pracovníky a další osoby na základě 

společného zájmu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků.  

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou příslušným rejstříkovým soudem. 
 

 

Článek III 

Cíl činnosti spolku 

 

 

1. Podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků v SZŠ Tábor 

2. Podpora environmentální výchovy, zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro žáky 

3. Podpora organizace workshopů, seminářů, výstav, soutěží, mimo výukových aktivit a 

podobných aktivit 

4. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Podpora žáků mimořádně nadaných 

6. Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, vedením školy, školskou radou, 

zřizovatelem školy a případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, 

materiální zázemí a prezentaci SZŠ Tábor. 
 

 

Článek IV 

Členství 

 

 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli 

spolku.  

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze spolku. 

3. Členství vzniká podáním přihlášky a jejím přijetím. Přihláška musí obsahovat: jméno a 

příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, 

datum narození, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, případně 

telefonické spojení a e-mailovou adresu. Člen podpisem přihlášky souhlasí se 

zpracováním svých osobních údajů. 

4. Zánik členství: 

a) vystoupení člena písemným oznámením 



b) úmrtím člena 

c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 

d) zánikem spolku 
 

 

 

 

 

 

Článek V 

Práva a povinnosti členů 

 

 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit a být volen do orgánů spolku 

c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření k těmto 

podnětům a stížnostem 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí orgánů spolku 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 
 

 

Článek VI 

Orgány spolku 

 

 

1. Členská schůze 

2. Předseda spolku 

3. Revizní komise 
 

 

Článek VII 

Členská schůze 

 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku 

2. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně 1x ročně. Předseda svolává 

mimořádnou členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. 

Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepíší všichni účastníci členské 

schůze. 

3. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a 

výroční zprávu o hospodaření 

c) volí předsedu spolku na dobu 2 let, hospodáře a členy revizní komise a má právo je 

odvolat 

d) rozhoduje o zrušení členství 

e) rozhoduje o zrušení spolku 

4. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nejméně 1/3 členů. Není-li přítomen 

potřebný počet členů, koná se členská schůze v jiném domluveném termínu. 



Za přijatý je považován návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, 

při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

5. Členskou schůzi řídí předseda spolku, případně jiný člen, který byl předsedou  

pověřen.  
 

 

Článek VIII 

Předseda 

 

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, je oprávněn jednat jménem spolku navenek 

samostatně ve všech záležitostech  

2. Předseda za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

3. Předseda řídí činnost spolku v období mezi zasedáním členské schůze.  

4. Předseda zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze. 

5. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII. odst. 2 těchto stanov, 

b) zajistit řádné vedení agendy spolku, účetnictví a seznamu členů spolku, 

c) zajistit archivaci veškerých zápisů ze zasedání členské schůze. 

6. Vzdá-li se předseda své funkce, skončí jeho funkce přijetím rezignace členskou schůzí. 
 

 

Článek IX 

Revizní komise 

 

 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské 

schůzi. 

2. Revizní komise má 2 členy. 

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na 

zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich nápravu. Kontrolu provádí dle potřeby, 

nejméně 1x ročně. 

4. Pro zasedání členské schůze vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a 

kontrolní činnosti. 
 

 

Článek X 

Zásady hospodaření 

 

 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Majetkem spolku se rozumí vše, co sdružení nabylo svou vlastní činností, účelovými 

dotacemi, granty a poskytnutými dary. 

3. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) účelové dotace 

b) dary a příspěvky právnických i fyzických osob 

c) výnosy majetku 

d) příjmy z poskytnuté reklamy 

e) granty 

4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá na členské schůzi 

zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky. 



5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

6. Veškeré peněžní a majetkové transakce musí být schváleny a podepsány předsedou.  
 

 

Článek XI 

Zánik spolku 

 

 

1. Dobrovolným sloučením s jinou organizací z rozhodnutí členské schůze. Práva a 

povinnosti přechází na tuto organizaci. 

2. Dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze. Toto předseda neprodleně 

oznámí příslušnému rejstříkovému soudu. 

3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, určí členská schůze likvidátora. Při likvidaci 

se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Případný majetkový 

zůstatek bude darován neziskové právnické osobě s obdobným zaměřením. 

 

 

Článek XII 

Informace členům spolku 

 

 

1. Usnesení členské schůze, konání členské schůze a veškeré aktivity, plánované spolkem se 

členům sdělují: 

a) ústně na členské schůzi 

b) elektronicky e-mailem  

2. Kontakty spolku: 

a) tel: 381 252 514 

b) e-mail: info@szs-tabor.cz   

 
 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Stanovy jsou platné a účinné dnem schválení na jednání ustavující členské schůze. 

2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna 

členská schůze. 

3. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry spolku zákonem č.89/2012 Sb. 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

 

 

 

V Táboře dne 

 

Ing. Petr Kolář 

Předseda spolku 

 

 


