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Stanovy Klubu rodičů a přátel školy  
při Základní škole a mateřské škole Bohdalov, spolek 

 

Čl. 1 Název, sídlo a úvodní ustanovení zapsaného spolku 

 

1. Název spolku: 

Klub rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Bohdalov, spolek (dále jen "Klub") 

 

2. Sídlo spolku: 

Základní škola a mateřská škola Bohdalov, Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov 

 

3. Klub je dobrovolnou organizací rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí 
a mládeže a práci škol i jiných výchovných zařízení. 

 

4. Klub je nepolitickou zájmovou organizací, která zastupuje zájmy žáků. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a 
výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

 

5. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných organizacích. K zabezpečení 
svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými 
společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektu. 

 

Čl. 2 Cíle a náplň činnosti 

 

Cílem činnosti Klubu je všestranně podporovat rozvoj základní školy v Bohdalově (dále škola), tedy koordinovat 
a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinně dobrovolně škole 
pomáhat při plnění jejího poslání. 

 

Zejména: 

a) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování 
výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí, 

b) podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, 

c) seznamuje vedení školy s náměty k výchovně-vzdělávací práci školy, 

d) podporuje zájmovou činnost dětí, 

e) zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce, přednášky, 
společná setkání atd., 
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f) podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti. 

 

Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno přímo škole, žákům, zaměstnancům školy, případně třetím 
osobám k plnění výše uvedených cílů. 

 

Čl. 3 Členství 

 

1. Členem Klubu se stává každý rodič žáka, který navštěvuje základní školu v Bohdalově, pokud po seznámení 
se stanovami Klubu neprojeví svůj nesouhlas.  

 

2. Členem Klubu mohou být kromě rodičů také fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli spolku a chtějí se na práci spolku aktivně podílet. Tito členové jsou přijímáni do Klubu 
na základě písemné přihlášky.  

 

3. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena (na základě písemného oznámení Radě), 

b) ukončením školní docházky dítěte člena Klubu na základní škole v Bohdalově, pokud neprojeví svůj 
zájem o další trvání členství v Klubu oznámením Výboru Klubu, 

c) vyloučením člena Radou Klubu 

 

Čl. 4 Práva a povinnosti 

 

1. Člen Klubu má právo: 

a) být informován o činnosti a hospodaření Klubu nejméně 1x ročně, 

b) aktivně se podílet na každé činnosti Klubu, 

c) být volen do orgánů Klubu, 

d) vznášet své názory, náměty a připomínky, 

e) osobně se účastnit projednávání návrhů, 

f) kdykoli z Klubu vystoupit. 

 

2. Člen Klubu má povinnost: 

a) dodržovat stanovy Klubu, 

b) respektovat rozhodnutí orgánů Klubu. 
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Čl. 5 Organizace Klubu 

 

Základní orgány Klubu jsou: Členská schůze, Rada Klubu, Výbor. 

 

1) Členská schůze 

a) skládá se ze všech členů Klubu, 

b) je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně 1x ročně, 

c) rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 

d) je informována o hospodaření Klubu za školní rok, 

e) volí členy Rady Klubu, 

f) odvolává členy Rady Klubu. 

 

2) Rada Klubu 

a) Rada Klubu (dále jen Rada) je nejvyšším orgánem Klubu, 

b) koordinuje činnost Klubu a jeho poslání, projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Klubu, 

c) je tvořena zástupci rodičů z jednotlivých tříd (tzv. třídními důvěrníky), zvolenými aktivními členy Klubu 
přijatých na základě přihlášky, 

d) Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně, jednání Rady se může 
účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem, 

e) Radu má právo svolat rovněž jakýkoliv jiný člen Rady, požadovalo-li svolání Rady minimálně 5 členů 
Rady a předseda ani místopředseda Radu nesvolal, 

f) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, 

g) rozhoduje o změně stanov Klubu, 

h) volí a odvolává předsedu a místopředsedu Klubu, 

i) volí a odvolává hospodáře Klubu, který zodpovídá za finanční prostředky, 

j) rozhoduje o přijetí za člena Klubu a o vyloučení člena Klubu, 

k) schvaluje příspěvek jednotlivých členů na školní rok ve výši, která bude stanovena Radou na schůzi 
Rady Klubu, 

l) schvaluje rozpočet Klubu, 

m) zpracovává podklady o hospodaření, odpovídá za hospodaření Klubu, 

n) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Klubu, 

o) rozhoduje o zrušení Klubu a následně o majetkovém vypořádání. 
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3) Výbor: 

a) je tvořen předsedou a místopředsedou, 

b) je statutárním orgánem Klubu, kdy předseda a místopředseda zastupují Klub každý samostatně 

 

Předseda 

a) navenek za Klub jedná a podepisuje, 

b) je volen členy Rady Klubu a jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi, 

c) svolává a vede členskou schůzi, pořizuje zápis z jejího jednání, 

d) svolává a vede schůzi Rady Klubu, pořizuje zápis z jejího jednání, 

e) vypracovává zprávu o činnosti a hospodaření Klubu, 

f) může delegovat některé kompetence na další členy Rady Klubu, případně na další členy Klubu. 

 

Místopředseda 

a) zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. 

 

 

Čl. 6 Hospodaření 

 

Majetek Klubu tvoří příspěvky, dary, výnosy akcí, zisk z vlastní činnosti, z grantů, dotací. Výdaje jsou určeny 
zejména pro materiální a finanční pomoc škole. 

Se svým majetkem hospodaří Klub samostatně podle zákonných předpisů a stanov Klubu. Prostředky Klubu 
nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.  

Účetní období je stanoveno na období školního roku tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku. 

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

 

Stanovy jsou závazné pro všechny členy Klubu. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné 
předpisy. 

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u MV ČR. 

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi Klubu konané dne 10. 9. 2019. 

  


