
 

Rada rodičů při Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou z.s. 
 

 

Stanovy Spolku Rady rodičů při Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou, z.s. 

1. Úvodní ustanovení 

Spolek se zakládá podle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 

Název spolku: Rada rodičů při Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou, z.s.  

Sídlo spolku: Rohozenská 225, 34021 Janovice nad Úhlavou 

2. Účel a hlavní činnost spolku 

a) Činnost spolku je zaměřená na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy, a i 

dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění 

jejího poslání. 

b) Přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zlepšování podmínek pro školní činnost 

i pro zlepšování školního prostředí. 

c) Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování. 

d) Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Zvyšuje informovanost rodičů o dění ve 

škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy. 

Podporuje žáky školy při účasti na soutěžích, ve vzdělávacích programech a sportovních aktivitách. 

Pomáhá škole při získávání sponzorských darů a grantů. 

3. Členství 

a) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát rodiče nebo jiní zákonní 

zástupci žáků základní školy, kteří souhlasí se stanovami a cíli tohoto spolku. 

b) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, 

jehož výši stanoví Rada rodičů. Příspěvek za žáka se vybírá jednou ročně, vždy na počátku 

daného školního roku. 

c) Členství členů spolku zaniká: 

nezaplacením členského příspěvku  

písemným oznámením o ukončením členství 

ukončení docházky dítěte do základní školy 

d) Členství členů výkonného výboru zaniká: 

nezaplacením členského příspěvku  

odvoláním členy Rady rodičů 

písemným oznámením o ukončením členství 

 

 



Výkonný výbor: 

a) Výkonný výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku. 

b) Výkonný výbor zejména: 

-organizuje a řídí činnost spolku 

- připravuje podklady pro schůzi Rady rodičů 

- plní úkoly, které mu byly uloženy členy Rady rodičů a těmito stanovami 

-vede seznam členů spolku 

-rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny jinému 

orgánu 

-podepisuje listiny spolku 

c) Výkonný výbor má 3 členy. 

d) Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře, a to na prvním 

zasedání konané po volbě členů výkonného výboru Radou rodičů. 

e) Výkonný výbor se schází podle potřeby, minimálně 2x za školní rok. 

f) Za výkonný výbor jednají předseda nebo místopředseda. Podepisování se provádí tak, že k 

napsanému nebo otištěnému jménu spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda 

výboru. 

g) V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho oprávnění a povinnosti místopředseda. 

h) Zasedání výkonného výboru svolává předseda výkonného výboru a řídí jeho zasedání. 

i) Výkonný výbor je usnášeníschopný v případě, že se jeho zasedání zúčastní alespoň 2 členové. 

Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž každý člen 

výkonného výboru má jeden hlas. 

j) O průběhu výkonného výboru a jeho rozhodnutí se vyhotovuje zápis, za jehož vyhotovení 

odpovídá předseda výkonného výboru spolku nebo jím pověřený člen. 

k) I-Hospodář odpovídá za finanční hospodaření spolku. podává Radě rodičů zprávy a finančním 

hospodaření a předkládá roční uzávěrku hospodaření. 

l) Listiny finanční povahy podepisuje předseda s hospodářem spolku. 


