
STANOVY  KLUBU  PŘÁTEL  ZŠ  NEZAMYSLICE 

Základní ustanovení 

1. Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z. s.,  (dále jen „klub“) je sdružením občanů 

nezávislým na politických stranách a hnutích. Klub je ustaven při 

jmenované škole. Sídlem klubu je Masarykova základní škola a mateřská 

škola Nezamyslice, 1. máje 234, 798 26 Nezamyslice 

2. Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje 

obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a 

působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou pedagogickou činností 

3. Klub je právním subjektem založeným podle ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Jeho jménem jedná vždy předseda klubu 

nebo jím pověřený člen klubu. 

Činnost klubu 

4. Ke splnění svého poslání klub: 

a) podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí,  

b) podporuje talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích, na 

odborných soustředěních apod. 

c) podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení,  

d) pořádá pro žáky školy speciální kurzy (lyžařské, taneční, plavecké 

apod.), 

e) pořádá osvětové, kulturní, společenské a obdobné akce, 

f) provozuje hospodářskou činnost související s posláním klubu. 

Členství v klubu  

5. Členství v klubu je dobrovolné a rozlišuje se na : 

 členství rodičů žáků školy, 

 členství ostatních osob. 

 

6. Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která 

souhlasí se stanovami klubu, uhradí stanovený finanční příspěvek a je 

přijata výborem klubu. Rodiče žáků školy se stávají na školní rok členy 

klubu automaticky, když složí na účet klubu stanovený finanční příspěvek, 

čímž současně vyjadřují souhlas se stanovami klubu.  

 



7. Členové klubu, kteří nejsou rodiči žáků, jsou přijímáni do klubu na 

základě písemné přihlášky. O přijetí za člena klubu rozhoduje výbor 

klubu.  

 

8. Členství v klubu zaniká: 

a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení 

předsedovi spolku, 

b) vyloučením pro neplnění základních povinností člena,  

c) vyloučením pro závažné porušení stanov klubu, 

d) uplynutím doby, na kterou se vztahuje úhrada příspěvku rodiče 

e) neplacením členských příspěvků 

f) zánikem spolku 

Práva a povinnosti člena 

9. Základní právo členů klubu je být informován o činnosti a hospodaření 

klubu nejméně jednou ročně. 

 

10. Členové mají dále tato práva: 

 

a) podílet se aktivně podle svých možností na činnosti klubu, 

b) účastnit se valných hromad klubu s rozhodujícím hlasem,  

c) být volen do orgánů klubu (předsedou, místopředsedou,  

jednatelem a revizorem může být volen pouze starší 18 let), 

d) předkládat výboru klubu a valné hromadě návrhy a připomínky 

k činnosti a obdržet na ně odpověď. 

 

11. Základní povinnosti člena jsou: 

a) dodržovat stanovy klubu, plnit usnesení orgánů klubu a 

vykonávat svěřené funkce, 

b) řádně platit příspěvky klubu. 

Orgány klubu  

12. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se schází nejméně 

jednou ročně. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: 

 o vzniku a zániku klubu, 

 schvaluje stanovy klubu a jejich změny, 

 schvaluje rozpočet a hospodaření klubu, 



 projednává zprávu o činnosti klubu a jeho výboru, 

 volí jednou za dva roky předsedu, místopředsedu, výbor klubu, 

jednatele a revizora, 

 je oprávněna měnit rozhodnutí výboru klubu, pokud je to ještě 

objektivně možné 

13. Valné hromady se mají právo zúčastnit všichni členové klubu, právnické 

osoby zastupuje jeden delegát, který se musí prokázat plnou mocí 

podepsanou statutárním zástupcem právnické osoby. 

 

14. Usnesení valné hromady se přijímají souhlasem nadpoloviční většiny 

přítomných členů. Valná hromada přijímá návrhy na členy výboru a 

schvaluje je do funkce.  

 

15. Mimořádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor ze svého 

rozhodnutí nebo na písemnou žádost nejméně 20 % členů. Žádost musí 

obsahovat odůvodnění svolání mimořádné valné hromady. 

 

16. Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami. Výbor 

klubu jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Usnesení 

jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou přítomných. Počet 

členů výboru klubu odpovídá minimálně počtu tříd v daném školním 

roce, přičemž ve výboru je vždy minimálně jeden člen za každou třídu. 

 

17. Výbor klubu rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné 

hromadě, zejména: 

 Je výkonným orgánem klubu, 

 Uzavírá smlouvu o spolupráci s ředitelem školy, 

 Svolává valnou hromadu, 

 Hospodaří s majetkem klubu podle rozpočtu schváleného valnou 

hromadou 

 

18. Předseda klubu zastupuje klub navenek. Je volen z členů výboru klubu. 

V případě jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdněnosti zastupuje 

předsedu klubu jednatel klubu. 

 

19. Jednatel klubu je volen valnou hromadou klubu z členů klubu. 



 

20. Revizor je volen z členů klubu. Revizor má právo nahlížet do písemných 

materiálů a kontrolovat hospodaření klubu. Má povinnost kontrolovat 

nejméně 1x ročně hospodaření klubu. Zprávu o kontrole podepisuje 

předseda a revizor klubu.  

Majetek a hospodaření klubu 

21. Klub může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám 

hospodaří. V případě zániku klubu rozhoduje o majetku závěrečná valná 

hromada. 

 

22. Hospodaření klubu se děje vždy podle rozpočtu schváleného valnou 

hromadou. Odchylky od rozpočtu, projednané a schválené výborem 

klubu, musí potvrdit následující valná hromada. Hospodaření kontroluje 

revizor zvolený valnou hromadou. 

 

23. Zdroje prostředků klubu jsou: 

 

a) Členské příspěvky, 

b) Dary a odkazy, 

c) Zisky z vlastního podnikání, např. sběr papíru aj.  

d) Dotace organizací, obce, státu aj. 

Závěrečné ustanovení 

24. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u ministerstva vnitra 

České republiky. 

 

25. Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou dne 8. října 

2015. 

 

26. Ruší se stanovy registrované ministerstvem vnitra pod čj. VSC/1-

10 630/92-R dne 19. 3. 1992. 

 

 

V Nezamyslicích dne 8. října 2015 


