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Spolek rodi čů při ZŠ sv. Voršily v Praze, z. s.  

 

Stanovy 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1) Název: Spolek rodičů při ZŠ sv. Voršily v Praze, z. s., (dále jen „spolek“). 
2) Sídlo: Ostrovní 2070/9, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00. 
3) Spolek je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se 

zajímají o výchovu dětí a práci Základní školy sv. Voršily v Praze, Ostrovní 2070/9, 
Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, (dále jen „škola“). 

4) Spolek je nepolitickou samosprávnou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí, 
přičemž hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu v křesťanském duchu, všestranný 
rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich uplatnění v životě společnosti. 

5) Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 
organizacích. 

 
 

II. 
Účel spolku 

 
Účelem spolku je činnost spočívající v koordinaci a sjednocování výchovného působení 
rodiny, školy a církve a v poskytování účinné a dobrovolné pomoci škole při plnění jejího 
poslání. 
 
 

III. 
Hlavní činnost spolku 

 
1) Pro naplnění základního účelu spolku dle článku II. těchto stanov spolek zejména: 

- působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině; 
- seznamuje rodiče s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy, jakož i s úlohou 

rodičů při jejich naplňování; 
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 

jejich vyřizování; 
- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 

při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí; 
- podporuje výchovně vzdělávací proces v křesťanském duchu na škole, vyjadřuje se 

k němu z pohledu rodičů; 
- zabývá se též otázkami mimoškolní výchovy dětí; 
- úzce spolupracuje s řádovými sestrami a s orgány státní správy ve školství; 
- zajímá se a přispívá ke zdokonalení hygienických a stravovacích podmínek žáků; 
- projednává spolu s vedením školy záškoláctví a kázeňské přestupky; 
- zvažuje každou možnou pomoc rodičů škole, popřípadě sponzorování a vzájemné 

podnikání školy a spolku. 
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2) Pro naplnění svého účelu spolek dále jedná se školou, představiteli kláštera sester 
Voršilek, s Arcibiskupstvím pražským, s orgány státní správy, jinými společenskými 
organizacemi a veřejnými institucemi, a to na základě partnerství a vzájemného 
respektování. 

3) Na základě dobrovolnosti a za účelem řešení problémů přesahující rámec jedné školy 
je spolek oprávněn delegovat své vybrané členy do koordinační rady obce, městské 
části nebo jiného územního celku, která může být vytvořena v součinnosti s jinými 
spolky.  

 
 

IV. 
Členství ve spolku 

 
1) Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí s těmito stanovami a 

účelem spolku, (dále jen „individuální členství či individuální člen“). 
2) Členem spolku může být dále právnická osoba se sídlem na území České republiky, 

která souhlasí s těmito stanovami, účelem spolku a má zájem vyvíjet činnost k jeho 
naplnění, (dále jen „kolektivní členství či kolektivní člen“). 

3) Každý individuální i kolektivní člen spolku je zejména oprávněn: 
- aktivně se podílet na praktických činnostech spolku; 
- volit a být volen do orgánů spolku; 
- účastnit se jednání rady rodičů;  
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a být osobně účasten při 

jejich projednávání. 
4) Každý individuální i kolektivní člen spolku je zejména povinen: 

- dodržovat stanovy a plnit povinnosti stanovené na základě rozhodnutí orgánů spolku; 
- aktivně hájit zájmy spolku, a zdržet se takových jednání, která by byla v rozporu se 

zájmy spolku; 
- dobrovolné členské příspěvky hradit řádně a včas. 

 
 

V. 
Organiza ční struktura spolku 

 
1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

- rada rodičů, jako nejvyšší orgán; 
- vedení spolku, jako kolektivní statutární orgán, který je tvořen z: 

o předsedy,  
o místopředsedy a  
o pokladníka, 

- revizoři, jako kontrolní orgán. 
2) K zabezpečení své činnosti a cílů může spolek vytvářet zájmová odborná i jiná 

seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. 
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VI. 
Rada rodi čů 

 
1) Rada rodičů, (dále též jen „rada“), je nejvyšším orgánem spolku, a řídí jeho činnost. 

Rada je složena ze zástupců tříd a náhradníků těchto zástupců, přičemž z každé třídy 
školy pochází jeden (1) zástupce a jeden (1) jeho náhradník. Na jednání rady má právo 
být  přítomen vždy jeden (1) reprezentant každé třídy s právem hlasovat. 

2) Tyto zástupce a jejich náhradníky určí vždy kolektiv rodičů jednotlivé třídy školy na 
začátku školního roku, a to vždy na období tohoto školního roku. 

3) Do působnosti rady zejména náleží: 
- určení hlavního zaměření činnosti spolku; 
- rozhodování o otázkách, které se týkají hlavní činnosti spolku dle článku III. stanov; 
- rozhodování o všech zásadních společných otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve 

škole, a dalších zájmech dětí a jejich rodičů; 
- schvalování stanov a jejich změn; 
- schvalování rozpočtu a rozhodování o hospodaření spolku; 
- schvalování ročního členského příspěvku; 
- volba a odvolání předsedy spolku a revizorů, popřípadě užšího výboru rady; 
jakož i o všech dalších otázkách spojených s činností spolku. 

4) Rada se schází k jednání minimálně dvakrát za školní rok, zpravidla však jedenkrát 
měsíčně. Jednání rady se zúčastňuje zpravidla jeden zástupce nebo jeho náhradník za 
každou třídu, resp. pouze jeden reprezentant každé třídy školy má právo na jednání 
rady hlasovat. Jednání je dále oprávněn se zúčastnit každý člen spolku, který o to 
projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy je rada oprávněna 
přizvat na jednání ředitele školy, sestry, popřípadě další zástupce školy. 

5) K zajištění operativního řízení činnosti rady je tato oprávněna zvolit ze svých členů užší 
výbor. Výbor je odpovědný radě.  

6) Jednání rady svolává předseda spolku vhodným způsobem ve lhůtě nejméně jeden 
týden před konáním jednání. Předseda spolku může rovněž svolat jednání rady, 
navrhne-li to alespoň jedna třetina všech členů spolku nebo navrhnou-li to revizoři. 
Pokud předseda takto navrhované jednání rady ve lhůtě jednoho měsíce nesvolá, 
může ten, kdo podnět ke svolání předsedovi podal, tak učinit na náklady spolku sám. 

7) Rada je schopná se usnášet za účasti většiny jejich členů. Rozhodnutí přijímá většinou 
hlasů přítomných členů; každý reprezentant třídy (zástupce nebo jeho náhradník) má 
jeden hlas. 

8) Z jednání rady se vyhotoví zápis, ze kterého musí být patrné, kdy se konalo, jaká 
rozhodnutí rada přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Do zápisů z jednání rady smí 
nahlížet každý člen spolku. 

 
 

VII. 
Vedení spolku 

 
1) Statutárním orgánem spolku je vedení spolku, které je tvořeno předsedou, 

místopředsedou a pokladníkem. 
2) Předseda, místopředseda a pokladník jsou voleni na období 1 roku. Volba i odvolání 

vedení spolku náleží radě rodičů. 
3) Vedení spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou zákonem nebo 

stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 
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4) Předseda zastupuje spolek navenek v jednáních se školou, orgány samosprávy i státní 
správy a jinými organizacemi. Předseda je oprávněn jednat samostatně. Je-li však pro 
právní úkon, který činí vedení spolku, předepsána písemná forma, je třeba podpisu 
alespoň dvou členů vedení spolku. 

5) Vedení spolku je oprávněno ke konkrétním jednáním v souladu s těmito stanovami a 
účelem spolku pověřit další členy rady.  

6) Předseda organizuje a řídí jednání vedení spolku.  
7) Předseda, místopředseda a pokladník jsou oprávněni disponovat s bankovním účtem 

spolku. 
 
 

VIII. 
Hospoda ření spolku 

 
1) Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí pořádaných spolkem a jmění 

spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Pokud mají 
rodiče na jedné škole více dětí, platí roční členský příspěvek pouze jednou. 

2) Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně podle zákonných předpisů.  
 
 

IX. 
Revizo ři 

 
1) Kontrolním orgánem spolku jsou tři (3) revizoři. 
2) Volba a odvolání revizorů náleží radě rodičů. 
3) Revizoři jsou voleni na období 1 roku.  
4) Revizoři dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost 

v souladu se stanovami a právními předpisy. Revizoři dále provádí kontrolu 
hospodaření spolku, tj. zejména plnění schváleného rozpočtu a zásad hospodaření. Za 
tímto účelem jsou revizoři oprávněni nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů 
rady rodičů vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto stanovy byly spolkem přijaty v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to dne 3.9.2015. 
 
 
 

 

 


