
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
« PŘÁTELÉ RAPOTICKÉ ŠKOLY »
 
 

I. 
Název a sídlo sdružení, právní postavení 

 
Název:  PŘÁTELÉ RAPOTICKÉ ŠKOLY (dále je sdružení) 
Sídlo: Rapotice 69, PSČ 675 73 
 

Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která v právních vztazích 
vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
 
 
 

II. 
Cíl sdružení 

 
Cílem sdružení je poskytovat všestrannou  materiálně technickou a 

organizační pomoc Základní škole Rapotice při rozvíjení a zkvalitňování výuky a 
zájmové činnosti žáků.  

Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného 
působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou 
pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů sdružení 
zejména  

o působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině  
o seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a 

úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování  
o přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a 

finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování     
školního prostředí,  

 
 

III. 
Orgány sdružení, způsob jejich ustanovování a působnost 

 
Orgány sdružení jsou: 

 Valná hromada 
 Výkonný výbor 
 Předseda 
 Výkonný ředitel 



 Správce sdružení 
 Revizní skupina 

 
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Je svolávána nejméně 

jedenkrát ročně. Koná se také tehdy, požádá-li o to současně nejméně jedna třetina 
všech členů sdružení nebo revizní skupina a to nejpozději do 30 dnů od doručení 
žádosti předsedovi výkonného výboru. Valná hromada je usnášení schopná za 
přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, valná 
hromada se do 30ti dnů opakuje a je schopná přijmout usnesení za jakéhokoliv počtu 
členů. 
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů o: 

o rozpuštění nebo sloučení sdružení s jiným sdružením 
o změně nebo doplnění stanov 
o schvaluje rozpočet sdružení na kalendářní rok 
o volí ze svého středu výkonný výbor, předsedu a odvolává je 
o volí ze svého středu revizní skupinu a to vždy na období jednoho školního 

roku 
o schvaluje plán činnosti sdružení na příští rok 
o schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení v uplynulém období 

 
Výkonný výbor tvoří nejméně tři zvolení členové sdružení. Schází se podle 

potřeby a svolává ho předseda. Je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční 
většina členů výkonného výboru. Výkonný výbor předkládá valné hromadě plán 
činnosti sdružení a přijímá opatření k jeho realizaci i k zabezpečení dalších úkolů 
směřujících k naplnění cíle sdružení. Předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a 
hospodaření sdružení od posledního jednání valné hromady. 

 
Předseda výkonného výboru svolává valnou hromadu, výkonný výbor a 

řídí jejich jednání. Zastupuje občanské sdružení navenek a jedná jeho jménem. 
 
Výkonný ředitel, kterým je vždy ředitel základní školy, pokud o členství ve 

sdružení projeví zájem, zabezpečuje pro sdružení administrativní a jiné práce 
v souladu s úkoly stanovenými výkonným výborem. Zastupuje sdružení navenek a 
jedná jeho jménem. 

 
Správce sdružení řídí a odpovídá za hospodářskou činnost občanského 

sdružení, zúčastňuje se jednání výkonného výboru, zastupuje občanské sdružení 
navenek a jedná jeho jménem. Správcem sdružení je vždy člen pedagogického 
sboru školy. 

 
Revizní skupina je volena valnou hromadou vždy na období jednoho roku. 

Funkce revizora je neslučitelná s funkcí předsedy nebo člena výkonného výboru a 
funkcí výkonného ředitele a správce sdružení. Revizoři kontrolují hospodaření 
s majetkem sdružení, jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, evidencí apod. a 
vyžadovat vysvětlení od výkonného výboru, výkonného ředitele, správce a předsedy. 
O výsledcích kontrol podávají zprávu na jednání valné hromady spolu s opatřeními 
navrhovanými k nápravě zjištěných závad a nedostatků. O dílčích výsledcích kontrol 
informují výkonný výbor, vyjadřují se k výročním účtům, k hospodaření sdružení za 
hodnocené období. Bez jejich vyjádření nemůže valná hromada zprávu o činnosti a 
hospodaření schválit. 



 
Hlasování valné hromady a výkonného výboru je zásadně veřejné. O 

tajném způsobu hlasování lze v konkrétních případech rozhodnout hlasováním. 
 
Z jednání valné hromady a výkonného výboru se pořizuje zápis. 
 
Členství ve výkonném výboru, funkce předsedy, výkonného ředitele, 

správce a revizora je čestná. Náleží jim pouze náhrada nutných nebo účelně 
vynaložených nákladů, které jim vznikly při plnění úkolů vyplývajících z jejich funkce 
ve prospěch sdružení. O odměně uvedených funkcionářů a její výši může rozhodovat 
valná hromada. 

 
IV. 

Členství ve sdružení 
 

Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která 
se písemně přihlásí ke stanovám sdružení. Členství vzniká dnem doručení přihlášky 
předsedovi sdružení. Členství ve výkonném výboru vzniká volbou na dobu časově 
neomezenou a zaniká odvoláním, vzdáním se funkce nebo zánikem členství 
v sdružení. Členství v revizní skupině zaniká volbou nové revizní skupiny. 
 
Členství v občanském sdružení zaniká: 

o písemným vzdáním se členství 
o úmrtím fyzické osoby 
o zánikem právnické osoby 
o zrušením členství rozhodnutím valné hromady, jestliže člen jednal 

v rozporu s cílem sdružení nebo neplní povinnosti stanovené stanovami 
sdružení 

o zrušení občanského sdružení 
 
 

V. 
Práva a povinnosti člena sdružení 

 
Člen sdružení má zejména právo účastnit se na činnosti, být informován 

plně a správně o činnosti sdružení, podílet se na rozhodování o činnosti sdružení, 
podávat návrhy a připomínky. 

 
Člen sdružení má zejména povinnost přispívat svojí činností ve sdružení 

k naplnění jejího cíle. 
 
 
 
 
 
 



VI. 
Zdroje sdružení 

 
Materiální prostředky k zabezpečení cíle sdružení získává z darů, dotací 

nebo příspěvků českých i zahraničních právnických a fyzických osob a z výnosů z 
těchto prostředků. 

 
 

VII. 
Hospodaření sdružení 

 
Evidence hospodaření je vedena v rozsahu jednoduchého účetnictví, 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 
Způsob použití prostředků sdružení: 

o nákup učebních pomůcek do jednotlivých sbírek inventáře    ZŠ Rapotice 
(knihy, přístroje atd.) 

o nákup materiálu pro zlepšení životního prostředí v areálu školy (nábytek, 
závěsy atd.) 

o na odměny žáků, kteří vzorně reprezentovali školu ZŠ Rapotice 
o na nákup vybavení školní družiny ZŠ Rapotice atd. 
o příspěvky žákům na exkurze, plavecký výcvik atd. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Občanské sdružení « PŘÁTELÉ RAPOTICKÉ ŠKOLY» vzniká dnem 

jeho registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Do ustavení orgánů sdružení 
jedná jeho jménem přípravný výbor. 

Ostatní vztahy neupravené těmito osnovami se řídí Občanským zákoníkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


