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Článek I: 
Úvodní ustanovení 

1. Název spolku:  
Klub přátel školy při ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4, 
z.s. (dále jen „Spolek“) 

2. Sídlo Spolku: 
Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4 

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 3045 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za spolek a sdružující zejména rodiče a jiné zákonné 
zástupce žáků ZŠ v rozšířenou výukou jazyků, Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4 (dále také 
jen „škola“) a případně i další fyzické a právnické osoby. 

4. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Článek II: 
Cíle, poslání a účel Spolku 

Cílem, posláním a účelem Spolku (dále také jen „Účel Spolku“) je zabezpečit fungující a 
prosperující spolupráci rodičů žáků školy se školou na základě vzájemné důvěry a rovnocenných 
partnerských vztahů.  

Účelem Spolku je proto zejména: 

1. sdružování rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy, přátel, podporovatelů a sponzorů 
školy, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči a jinými zákonnými zástupci žáků školy a 
zástupci a představiteli školy; 
2. udržování kontaktů mezi školou a rodičovskou i další veřejností, která je ochotna pomoci škole v 
jejím provozu; 
3. pomoc škole při zajišťování, organizaci a realizaci vzdělávacích, kulturních, společenských a 
sportovních akcí školy; 
4. zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a 
modernizace výuky; 
5. rozvoj školních, mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků školy včetně jejich materiální 
a finanční podpory a pomoci (odměny, příspěvky apod.); 
6. podpora akcí žákovského parlamentu; 
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7. všestranná pomoc při zvyšování kvality vzdělávání žáků školy a podpora odborné i zájmové 
činnosti ve škole i mimo školu;  
8. poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, kultury a sportu a spolupráce s 
jinými spolky a obdobnými organizacemi. 

Článek III: 
Členství a členský příspěvek 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a 
právnické osoby, která se ztotožňují s účelem Spolku a souhlasí se zněním stanov.  

2. Členství ve Spolku je dvojího druhu. Prvním druhem je členství rodičů nebo jiných zákonných 
zástupců žáků školy (dále také jen „Členství rodičů“), které vzniká zaplacením členského 
příspěvku. Je-li fyzická osoba rodičem nebo zákonným zástupcem více žáků školy, platí pouze 
jeden členský příspěvek. 
Druhým druhem je členství ostatních fyzických osob a právnických osob (dále také jen „Členství 
ostatních osob“), které vzniká po zaplacení členského příspěvku na základě rozhodnutí výboru 
Spolku o přijetí za člena Spolku.  
Členové spolku jsou vázány stanovami Spolku od okamžiku, kdy se stanou členy Spolku. 

3. Spolek vede seznam členů Spolku, který obsahuje u fyzických osob jméno a příjmení člena 
Spolku, jeho datum narození, adresu trvalého pobytu a jeho emailovou adresu případně i jméno 
žáka (žáků) školy, jejichž je fyzická osoba rodičem a/nebo zákonným zástupcem. U právnických 
osob se v seznamu členu Spolku uvede název, sídlo, IČ a emailová adresa. Zápisy, výmazy a změny 
v seznamu členů Spolku provádí předseda Spolku do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy se o 
skutečnosti zakládající zápis, výmaz či změnu v seznamu členů Spolku prokazatelně dozví. Seznam 
členů slouží pouze pro potřeby Spolku a nebude zpřístupněn třetím osobám. 

4. Členství ve Spolku zaniká: 
- nezaplacením členského příspěvku v příslušné výši a v době splatnosti; 
- vystoupením člena Spolku; 
- vyloučením člena v případě závažného porušení povinností vyplývajících ze členství ve Spolku a 
není-li zjednána náprava ani v přiměřené lhůtě po výzvě Spolku, o vyloučení rozhodne výbor jak 
statutární orgán Spolku; vyloučený člen má právo navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumalo 
shromáždění delegátů.  
- zánikem Spolku. 

5. Každý člen Spolku (tedy v případě Členství rodičů i v případě Členství ostatních osob) má právo: 
- aktivně se podílet na činnosti Spolku a podporovat naplnění Účelu Spolku; 
- vyjadřovat se k činnosti Spolku a k přijímaným dokumentům; 
- předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku a obracet se na orgány Spolku s podněty a 
stížnostmi a požadovat jejich vyjádření k těmto podnětům a stížnostem;  
- být informován o činnosti Spolku; 
- být volen do orgánů Spolku. 

*  2



STANOVY SPOLKU 
„Klub přátel školy při ZŠ s rozšířenou výukou jazyků  

Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4, z.s.“ 

S Členstvím rodičů je spojeno též právo volit zástupce jednotlivých tříd (delegáty tříd a jejich 
náhradníky) na shromáždění delegátů a na tomto shromáždění delegátů pak prostřednictvím těchto 
zvolených zástupců jednotlivých tříd hlasovat a účastnit se takto rozhodování nejvyššího orgánu 
Spolku. 

S Členstvím ostatních osob není spojeno právo volit delegáty tříd na shromáždění delegátů a ani 
jejich náhradníky. S Členstvím ostatních osob je spojeno právo účastnit se shromáždění delegátů, 
avšak s tímto druhem členství je spojen pouze hlas poradní, tedy není s ním spojeno právo hlasovat 
a rozhodovat na shromáždění delegátů jako nejvyšším orgánu Spolku. 

6. Každý člen Spolku je povinen: 
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi; 
- platit členský příspěvek; 
- jednat v souladu s rozhodnutími shromáždění delegátů a s rozhodnutími výboru Spolku 
neodporují-li právním předpisům ani stanovám Spolku; 
- svědomitě vykonávat případné funkce v orgánech Spolku; 
- zachovávat dobré jméno Spolku a pečovat o jeho dobrou pověst. 

7. Výše ročního členského příspěvku a jeho splatnost je vždy určena výborem pro příslušný školní 
rok. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může 
dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší. Roční členský příspěvek stanovený výborem musí být 
přiměřený, aby jeho výše nebránila rodičům a zákonným zástupcům žáků školy v členství ve 
Spolku. Splatnost ročního členského příspěvku pro příslušný školní rok nesmí nastat dříve než 31. 
10.. Splatnost, výše ročního členského příspěvku a možné způsoby jeho zaplacení musí být 
výborem oznámeny minimálně 15 dní před jeho splatností, a to takovým způsobem, aby se tyto 
informace mohli členové Spolku i ostatní rodiče a zákonní zástupci žáků školy bez větších obtíží 
dozvědět. Shromáždění delegátů má právo přezkoumat výši a termín splatnosti členského příspěvku 
určených výborem a případně rozhodnout o jejich změně.   

8. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ve lhůtě splatnosti, zaniká členství ve Spolku.  

Článek IV: 
Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou výbor a shromáždění delegátů. Členství ve všech orgánech Spolku je 
dobrovolné a neplacené. 

Článek V: 
Výbor 

1. Statutárním orgánem Spolku a Výkonným orgánem Spolku je výbor. Rozhoduje o všech 
záležitostech Spolku, pokud není stanoveno jinak v těchto stanovách nebo v zákoně. 
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2. Výbor se skládá z 5 členů, které volí a odvolává shromáždění delegátů. Členem výboru může být 
pouze plně svéprávná fyzická osoba. Funkční období člena výboru je tříleté, neskončí však dříve, 
než proběhne volba nového člena výboru. Opětovná volba za člena výboru je možná. 

3. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru a pokladníka. Jejich funkční 
období je jednoleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy výboru, popř. 
místopředsedy výboru a pokladníka. Opětovná volba za předsedu výboru, místopředsedu výboru či 
pokladníka je možná. 

4. Statutárním orgánem Spolku je výbor. Za Spolek navenek jednají předseda výboru, 
místopředseda výboru a pokladník, a to vždy alespoň dva z nich společně.  

5. Výbor se schází dle potřeby a svolává jej předseda výboru nebo místopředseda výboru. Výbor 
Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru a rozhoduje 
většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen výboru přítomný na jednání výboru má při 
rozhodování jeden hlas. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní 
členové výboru. Zápisy musí být přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku a za tímto účelem 
budou umísťovány na webovou stránku školy, bude-li to možné. 

6. Připouští se rozhodování výboru Spolku „per rollam“, tedy mimo zasedání výboru, když toto 
rozhodování může být v písemné formě nebo s využitím technických prostředků a je zcela na vůli 
osob oprávněných svolat zasedání výboru, jakým způsobem, v jaké lhůtě, za jakých náležitostí a v 
jaké formě bude rozhodování mimo zasedání výboru probíhat. Rozhodnutí přijatá „per rollam“ musí 
být též přístupná k nahlédnutí každému členu Spolku a za tímto účelem budou také umísťovány na 
webovou stránku školy, bude-li to možné. 

7. Výboru Spolku přísluší zejména: 
- rozhodovat o konkrétních činnostech a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem; 
- zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně 
vedení účetnictví Spolku a podávání daňových přiznání; 
- rozhodovat o výši a termínu splatnosti členského příspěvku; 
- rozhodovat o přijetí za člena Spolku v případě vzniku Členství ostatních osob;  
- informovat členy Spolku o své činnosti; 
- volit ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru a pokladníka výboru; 
- řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat ke schválení shromáždění delegátů rozpočet na 
další období, zprávu o hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých finančních 
prostředků Spolku a účetní závěrku; 
- rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování; 
- koordinovat spolupráci mezi vedením školy a členy Spolku. 

Článek VI: 
Shromáždění delegátů 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, jejíž působnost plní ve smyslu §256 
občanského zákoníku shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů uplatňují členové spolku 
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s Členstvím rodičů prostřednictvím jimi volených zástupců (delegátů tříd) své právo řídit záležitosti 
Spolku a kontrolovat činnost Spolku a jeho orgánů. 

2. Členové spolku s Členstvím rodičů v každé třídě školy zvolí prostou většinou přítomných členů 
jednoho svého zástupce (dále také jen „delegát třídy“ nebo „delegát“) za danou třídu školy na 
shromáždění delegátů a jeho náhradníka (dále také jen „náhradník delegáta třídy“). Náhradník 
delegáta třídy vykonává práva a povinnosti zvoleného delegáta třídy v době, kdy delegát třídy není 
přítomen včetně práva účastnit se místo delegáta třídy shromáždění delegátů.  
Funkční období delegáta třídy a náhradníka delegáta třídy je jeden rok, neskončí však dříve, než 
bude zvolen nový delegát třídy resp. nový náhradník delegáta třídy. Delegát třídy i náhradník 
delegáta třídy mohou být voleni i opakovaně. 
Členové spolku s Členstvím rodičů v každé jednotlivé třídě mohou zvolit nového delegáta třídy a/
nebo nového náhradníka delegáta třídy i v průběhu funkčního období dříve zvoleného delegáta třídy 
a jeho náhradníka a tím původního delegáta třídy a/nebo jeho náhradníka vyměnit za nově 
zvoleného, přičemž na nového delegáta třídy resp. na nového náhradníka delegáta třídy přecházejí 
jejich práva a povinnosti. 
Jméno delegáta třídy a náhradníka delegáta třídy sdělí třídní učitelka třídy výboru bez zbytečného 
odkladu po jejich zvolení. 
Delegáti třídy případně jejich náhradníci informují ostatní členy spolku v jednotlivých jimi 
zastupovaných třídách o činnosti spolku a o podstatných záležitostech projednávaných a 
rozhodovaných na shromáždění delegátů. Pomáhají jim taktéž při řešení jejich problémů 
souvisejících s účelem spolku.  

3. Shromáždění delegátů je tvořeno jedním zástupcem za každou jednotlivou třídu školy, kterým je 
delegát třídy případně náhradník delegáta třídy v případě nepřítomnosti delegáta třídy. Počet 
delegátů tříd oprávněných k účasti na shromáždění delegátů odpovídá počtu tříd ve škole. 
Shromáždění delegátů svolává v případě potřeby předseda výboru nebo místopředseda výboru, 
minimálně však dvakrát ročně. Předseda výboru a místopředseda výboru jsou povinni svolat 
shromáždění delegátů v případě, že ke svolání shromáždění delegátů dají společně podnět alespoň 4 
delegáti tříd. Nesplní-li předseda výboru a místopředseda výboru tuto svojí povinnost svolat 
shromáždění delegátů, jsou oprávněni svolat shromáždění delegátů tito delegáti sami. 
Termín, místo konání a program shromáždění delegátů oznámí jeho svolatel delegátům tříd e-
mailem anebo písemnou poznámkou minimálně 14 dnů před konáním shromáždění delegátů a 
zároveň v témže termínu tyto informace oznámí i třídním učitelům jednotlivých tříd a zveřejní je na 
webové stránce školy.  

4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech 
delegátů. Každý delegát třídy má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční 
většiny hlasů přítomných delegátů. K přijetí rozhodnutí podle čl. VI. 6. písm. b), c) a j) těchto 
stanov je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech delegátů. 

5. Ze shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jeden další člen výboru. 
Do zápisu ze shromáždění delegátů je oprávněn nahlédnout každý člen Spolku. 

6. Shromáždění delegátů: 
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a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku; 
b) rozhoduje o změnách stanov Spolku; 
c) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; 
d) rozhoduje o přezkoumání rozhodnutí statutárního orgánu o vyloučení člena Spolku; 
e) přezkoumává výši a termín splatnosti členského příspěvku, které byly určeny výborem a 
rozhoduje o případné změně výše a splatnosti členského příspěvku Spolku; 
f) schvaluje rozpočet Spolku, zprávu o hospodaření Spolku a účetní závěrku Spolku; 
g) volí a odvolává členy výboru; 
h) projednává činnost Spolku; 
i) kontroluje činnost výboru i jeho jednotlivých členů a kontroluje hospodaření Spolku; 
j) rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem při likvidaci Spolku.  

Shromáždění delegátů si může ke svému rozhodování vyhradit i jakékoliv další záležitosti Spolku, 
pokud o tomto vyhrazení rozhodne alespoň nadpoloviční většina všech delegátů. 

7. Připouští se rozhodování delegátů „per rollam“, tedy mimo shromáždění delegátů, když toto 
rozhodování může být v písemné formě nebo s využitím technických prostředků a je zcela na vůli 
osoby oprávněné svolat shromáždění delegátů, jakým způsobem, v jaké lhůtě, za jakých náležitostí 
a v jaké formě bude rozhodování mimo shromáždění delegátů probíhat. 

8. Právo účastnit se shromáždění delegátů, diskutovat na něm a podávat návrhy mají všichni 
členové Spolku, avšak s výjimkou delegátů tříd (případně náhradníků delegátů tříd) nemají právo na 
shromáždění delegátů hlasovat a tedy ani rozhodovat. 

Článek VII. 
Majetek a zásady hospodaření 

1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.  

2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 
- z členských příspěvků; 
- z dobrovolných darů členů spolku; 
- z darů nečlenů spolku (sponzorů); 
- z příjmů z vlastní drobné výdělečné činnosti, zejména ze školních akcí (koncerty, školní akademie, 
sportovní přebory apod.); 
- z dotací a grantů. 

3. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem 
Spolku především pro: 

- krytí nákladů účasti žáků školy na různých soutěžích, exkurzích, výletech, kurzech apod.; 
- krytí nákladů pořádaných školních soutěží, konferencí, workshopů apod.; 
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- ceny a odměny žákům za reprezentaci školy na veřejnosti a výborné umístění v soutěžích; 
- pořízení některých učebních pomůcek a materiálů pro výuku jako darů škole; 
- částečnou úhradu nákladů na zájezdy vybraným školním kolektivům jako odměna za jejich 
činnost; 
- úhradu jiných drobných výdajů školy či Spolku, jež budou schváleny výborem. 

4. Výbor Spolku připravuje návrh rozpočtu Spolku na školní rok, který schvaluje shromáždění 
delegátů. Příjmy a výdaje Spolku spravuje pokladník na základě rozhodování Výboru na 
pravidelných schůzích. Hospodaření je oprávněno kontrolovat shromáždění delegátů. Každý delegát 
má právo za účelem kontroly hospodaření žádat po pokladníkovi a po všech ostatních členech 
výboru předložení účetnictví i veškerých dokladů týkajících se hospodaření Spolku.  

5. Výdaje Spolku nesmí překročit v žádném okamžiku jeho příjmy. Plánované výdaje schváleného 
rozpočtu hospodaření jsou vždy limitovány plněním plánovaných příjmů Spolku. 

6. Finanční prostředky Spolku jsou uloženy v hotovosti v pokladně Spolku a na jediném bankovním 
účtu Spolku u banky. S finančními prostředky v hotovosti i na bankovním účtu disponují předseda 
výboru, místopředseda výboru a pokladník s tím, že musí vždy jednat společně alespoň dvě z těchto 
oprávněných osob. 

7. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

Článek VIII. 
Zrušení Spolku 

1. Spolek se zrušuje: 
a) dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí shromáždění delegátů; 
b) fúzí s jiným spolkem; 
c) rozdělením spolku; 
d) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku; 
e) jiným způsobem stanoveným v právních předpisech. 

2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na právního 
nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Likvidační zůstatek přejde do majetku školy, nerozhodne-li 
shromáždění delegátů před rozhodnutím o likvidaci o jiném naložení s likvidačním zůstatkem, jež  
však vždy musí být v souladu s účelem Spolku.  

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména pak 
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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2.  Změny těchto stanov schvaluje shromáždění delegátů Spolku, a to nadpoloviční většinou všech 
delegátů.  

3. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů dne 26. 4. 2017 a k tomuto dni nabývají i 
účinnosti.  
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