
Občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic 
 

STANOVY 
Čl. 1 

Název a sídlo 

1. Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic 
(dále jen „sdružení“) 

2. Sídlo sdružení: ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic, příspěvková organizace, okres Blansko, Benešov 
u Boskovic 155, 679 53 Benešov u Boskovic 

3. Korespondenční adresa: Jitka Svobodová, Občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy    
při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic, Kořenec 63, 680 01 Kořenec 

Čl. 2 

Charakter sdružení 

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné 
zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 
Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ   
a MŠ. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. 

Čl. 3 

Cíl činnosti sdružení 

Cílem sdružení je zejména: 

1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic, 
2. zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic,          

pro jejich zdravý vývoj, 
3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ Benešov            

u Boskovic a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí, 
4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně 

s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci  
ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic. 

Ke splnění těchto cílů bude sdružení vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné 
dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami                
a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu 
školy a zlepšování školního prostředí. 

Čl. 4 

Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic a další fyzické 
osoby, které chtějí podpořit naplňování cílů sdružení, jsou starší 18 let a souhlasí se stanovami 
sdružení. Členem sdružení může být právnická osoba. 

2. Členství ve sdružení vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku.                            



3.  Zánik členství: 

1. doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla sdružení nebo    
Radě sdružení, 

2. nezaplacením schváleného členského příspěvku, 
3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 
4. zánikem sdružení. 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen sdružení má právo: 
1. účastnit se veškeré činnosti sdružení, zúčastnit se Valné hromady, 
2. volit Radu rodičů a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, 
3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení a nahlížet do dokumentace, 
4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení. 

2. Člen sdružení má povinnost: 
1. dodržovat stanovy sdružení, 
2. platit schválený členský příspěvek sdružení, 
3. v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 
4. nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení. 

Čl. 6 

Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou: 

1. Valná hromada 
2. Rada rodičů 
3. Výbor 

Čl. 7 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení. Schází se 
podle potřeby, minimálně však jednou za školní rok. Valnou hromadu svolává Výbor. Výbor  
svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně patnáct členů sdružení. 

2. Rodiče a zákonní zástupci žáků každé třídy ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic se zúčastní Valné 
hromady osobně, nebo v zastoupení jiného člena sdružení. 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud disponuje alespoň čtvrtinou hlasů všech členů 
sdružení. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, přičemž zastupující člen 
disponuje i hlasy zastoupených. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí     
je přijato, jestliže je pro návrh prostá většina hlasů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení 
sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. 

4. Valná hromada: 
1. schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov, 
2. schvaluje zásady hospodaření a případně další interní předpisy, jakož i jejich změny, 
3. rozhoduje o výši členských příspěvků, 
4. projednává cíle, resp. plán činnosti na příští období, 
5. projednává a schvaluje rozpočet na příští období,  
6. schvaluje účetní závěrku, 
7. rozhoduje o zániku sdružení, 



8. je oprávněná rozhodnutím udílet závazné pokyny či omezit kompetence Výboru               
a Radě rodičů, 

9. rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí, 
10. jmenuje členy Rady rodičů v případě ad čl. 8, bod 3, písm. b) stanov. 

Čl. 8 

Rada rodičů 

Rada rodičů je složená zpravidla ze zástupců delegovaných jednotlivými třídami ZŠ a MŠ, případně 
dalších členů sdružení, kteří o funkci člena Rady rodičů projeví zájem a splňují podmínky dané     
v čl. 4. 
1. Počet členů Rady rodičů zpravidla odpovídá počtu tříd. Může být i vyšší nebo nižší. Maximální 

počet členů Rady rodičů je však 25. 
2. Členem Rady rodičů se člen sdružení, splňující podmínky čl. 4, stává od okamžiku projevu vůle. 

Pokud počet členů Rady rodičů přesáhne 25, počet členů Rady rodičů se sníží na 25, a to: 
1. konsensuální dohodou v rámci Rady rodičů (resp. dobrovolným vzdáním se funkce 

některým z členů), 
2. jinak o složení Rady rodičů rozhodne Valná hromada hlasováním, a to do 1 měsíce     

ode dne, kdy došlo k překročení počtu 25. 
3. Funkční období členů Rady je 1 rok. 
4. Rada rodičů se schází podle potřeby na návrh Výboru, jinak příslušné věci projednává 

elektronickou komunikací. 
5. Ve věcech jí příslušných rozhoduje Rada rodičů hlasováním. Připouští se vyjádření hlasovací 

vůle člena Rady rodičů elektronickou komunikací. Pro přijetí návrhu je potřebná prostá většina 
hlasujících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru, v případě jeho 
neúčasti na hlasování hlas místopředsedy. Technické podmínky hlasování (včetně lhůt 
k vyjádření vůle hlasujícího) stanoví Výbor. 

6. Hlasovací pravidla může Rada rodičů na návrh Výboru s přihlédnutím ke konkrétnímu případu 
upravit tak, aby byl zajištěn předpoklad spravedlivého rozhodování (např. hlasování o finančních 
otázkách ve prospěch konkrétní třídy ZŠ či MŠ). 

7. Rada rodičů 
1. poskytuje nezbytnou součinnost Výboru ve věcech operativního řízení sdružení, 
2. na návrh Výboru posuzuje záležitosti překračující rámec běžné operativní správy             

a rozhoduje o nich, 
3. projednává plán činnosti na další období předložený Výborem, případně rozhoduje o jeho 

úpravách, 
4. projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů sdružení a rozhoduje o nich, 
5. na návrh výboru rozhoduje o vytvoření pracovních skupin pro řešení jednotlivých 

problémů, 
6. vykonává případné další kompetence, svěřené Valnou hromadou. 

Čl. 9 

Výbor 

1. Výbor má tři členy - předsedu, místopředsedu, hospodáře. 
2. Členové Výboru jsou voleni Radou rodičů, a to ze členů Rady. Jejich funkční období jsou         

dva roky. 
3. Výbor se schází podle potřeby. 
4. Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady a postupuje dle pokynů 

udělených Radou rodičů, případně Valnou hromadou. 
5. Výbor: 

1. odpovídá za hospodaření a naplňování cílů sdružení, 
2. vydává stanoviska sdružení a reprezentuje sdružení navenek, 



3. předkládá Radě rodičů k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní 
správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence Výboru (ve smyslu   
Zásad hospodaření), 

4. předkládá Radě rodičů k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů 
sdružení, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení, 

5. předkládá Radě rodičů a Valné hromadě k projednání plán činnosti pro další období, 
6. předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu, 
7. předkládá Valné hromadě ke schválení účetní závěrku. 

Čl. 10 

Jednání jménem sdruženi 

1. Jménem sdružení jedná Výbor. Každý člen Výboru je oprávněn jednat jménem sdružení 
samostatně. 

2. Výbor může v určité věci písemně zmocnit jiného člena sdružení k jednání jménem sdružení. 

Čl. 11 

Hospodaření 

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a občasné doplňkové příjmy 
z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. 

2. Majetek sdružení slouží k zajištění činnosti sdružení a k naplňování jeho cílů, zejména              
pro materiální a finanční pomoc ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic. 

3. Za hospodaření Sdružení odpovídá Výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu, 
sestaveného Výborem v součinnosti s Radou a schváleného Valnou hromadou. 

4. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření,   
které jsou po schválení Valnou hromadou závazným interním předpisem. 

Čl. 12 

Zánik sdružení 

Sdružení zaniká: 
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné 

hromady. 
2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.                                                                                                

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, připadne veškerý jeho majetek ZŠ a MŠ Benešov  
u Boskovic. 

Čl. 13 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Do ustavení Rady rodičů a Výboru vykonává její pravomoci přípravný výbor sdružení. 
2. Do prvního ustanovení Rady rodičů a Výboru jedná jménem sdružení zmocněnec přípravného 

výboru. 
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení. 
4. Členský příspěvek činí 200,-- Kč za člena, pokud Valná hromada na prvním jednání nerozhodne 

o jiné výši.  


