
 
 

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL 
DĚTÍ ŠKOLY  

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE OPAVA, Englišova 82, z. s. 
 
 
 
 
 

 
 



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 
 

Spolek rodičů a přátel při Základní škole, Englišova 82, z. s. (dále jen „SRPDŠ“)  
se řídí ustanovením § 3045, zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném 
znění. SRPDŠ je spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu 
s právními předpisy. 
 
Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole Opava, Englišova 82, z. s.  
Oficiální zkratka názvu spolku: SRPDŠ Opava, Englišova 82, z. s. 
Sídlo spolku: Englišova 82, 746 01 Opava 
Identifikační číslo spolku: 05704910 

2. ÚČEL SPOLKU 
Hlavní činnost SRPDŠ je zaměřena zejména na: 

a) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů žáků a zákonných 
zástupců a podílí se na jejich vyřizování 
b) vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli 

c) finanční, materiální a organizační pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí, 
např. jsou soutěže žáků, veřejní vystoupení žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, 
financování projektů, 
d)  k plnění těchto cílů spolek získává dary od fyzických i právnických osob. 
e) žádá o granty a získává finanční podporu z projektů 
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo pro 
podporu aktivit ZŠ Opava, Englišova 82, p. o. 
 
3. ČLENSTVÍ, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
 
a) členství v SRPDŠ je individuální a dobrovolné, 
b) členem SRPDŠ může být každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se stanovami a 
programem SRPUŠ a zaplatí členský příspěvek, 
c) členství rodičů či zákonných zástupců vzniká automaticky zaplacením členského 
příspěvku se zahájením každého školního roku se obnovuje, nebo zahájení školní docházky 
na ZŠ, 
d) členem SRPDŠ se může stát na základě písemné přihlášky i jiná osoba, která se zajímá o ZŠ 
a souhlasí se stanovami spolku,  
e) členský příspěvek je po zaplacení nevratný. 
Členství ve SRPUŠ zaniká: 
a) členství v SRPDŠ končí o ukončením školní docházky na ZŠ, případně z jiného důvodu 
stanoveného zákonem, 
b) u cizinců zánikem platnosti povolení k pobytu v České republice, 
c) úmrtím, 
d) zánikem spolku. 
 
Člen má právo: 
a) svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy, stížnosti a vznášet dotazy, 
b) volit a být volen po dosažení 18 let věku do Výboru spolku SRPDŠ, 
c) být informován o činnosti a hospodaření spolku, 



d) účastnit se členských schůzí spolku, 
e) aktivně se spolupodílet na činnosti SRPDŠ, 
 
Člen má povinnost: 
a) dodržovat stanovy spolku, 
b) respektovat usnesení orgánů spolku, 
c) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, 
d) vystupovat v souladu s cíli a zájmy spolku. 
 
4. ORGÁNY SRPDŠ 
SRPDŠ má tyto orgány:  
a) valná hromada neboli členská schůze, 
b) výkonný výbor SRPUŠ – předseda, 2 členové výkonného výboru. 
Orgány SRPUŠ hlasují veřejně. 
 
Valná hromada 
1. valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, 
2. valnou hromadu tvoří zástupci jednotlivých tříd ve škole, zpravidla jeden za třídu, 
3. valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně, výbor svolává   
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku, 
4. valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o změně stanov spolku 
b) schvaluje plán spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku a roční uzávěrku   
hospodaření,  
c) rozhoduje a schvaluje výši ročního příspěvku, 
d) volí členy výboru,  
e) rozhoduje o zrušení spolku, 
Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. Z jednání schůze 
se vždy pořizuje zápis a souhrn přijatých usnesení, součástí zápisu je prezenční listina. 
 
Výbor SRPDŠ 
Výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi, a to 
v souladu se stanovami spolku a usneseními členské schůze. Výbor je volen valnou 
hromadou. 
Je nejméně tříčlenný (předseda, dva členové). Počet členů výboru je určován členskou 
schůzi a je vždy lichý. Funkční období je pětileté 
Předsedu a členy volí valná hromada spolku veřejným hlasováním. 
Předseda: Je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek, řídí a koordinuje 
činnost spolku. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy je pověřen zastupováním člen 
výboru, 
a) svolává a řídí výbor organizace, 
b) činí rozhodnutí v rámci působnosti spolku, 
c) má podpisové právo ke všem písemnostem spolku určeným státním orgánům, 
zaměstnavatelským subjektům a dalším právnickým a fyzickým osobám, 
d) odpovídá za hospodaření spolku, 
e) odpovídá za činnost organizace a výboru. 
 



5. HOSPODAŘENÍ SRPDŠ 
SRPUŠ hospodaří se svým majetkem samostatně, a to podle rozpočtu předem schváleného 
valnou hromadou, nebo bez rozpočtu. SRPDŠ neodpovídá za závazky svých členů. Kontrolu 
hospodaření provádí výbor průběžně. 
Majetek SRPUŠ tvoří zejména příjmy: 
a) členské příspěvky, 
b) výnosy z vlastního majetku, 
c) dary fyzických a právnických osob, 
d) výnosy z akcí a činností pořádaných SRPDŠ, pokud jsou pořádány,  
e) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a fondů. 
 
Výdaje SRPUŠ jsou prostředky vynaložené: 
a) na věcné odměny žákům, 
b) zajišťován výchovné a vzdělávací činnosti žáků školy, 
c) péči o nadané a handicapované žáky, 
d) zlepšování školního prostředí a podmínek studia, 
e) startovné na soutěžích, doprava na vystoupení, soutěže apod., 
f) propagace ZŠ a jejich žáků. 
 
Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností spolku může být bezúplatně věnován 
příspěvkové organizaci „Základní škola Opava, Englišova a82 – příspěvková organizace“, 
která jej zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicemi školy o operativní 
evidenci majetku. Peněžní prostředky získané spolkem mohou být převedeny do příjmů školy 
jako účelová dotace. Spolek si může vymínit způsobem, jakým s nimi bude naloženo. 
 
6. ZÁNIK SPOLKU 
1. Spolek zaniká 
 a)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné 
hromady, 
b)  rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky. 
2. Při zániku dobrovolným rozpuštěním rozhodne valná hromada o způsobu majetkového 
vypořádání. 
 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenování čestní členové spolku. 
2. Tento spolek vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky. 
3. Předávání dokladů, zpráv, podkladů a jiných informací apod., se činí v zásadě 
elektronickou poštou, 
zaručený elektronický podpis se nevyžaduje, výjimky z těchto pravidel může stanovit výbor 
nebo valná hromada. 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí a nahrazují v plném 
rozsahu předchozí revize těchto stanov. 
 
V Opavě, dne 4. 10. 2022        
 
Vendula Živníčková, předsedkyně – statutární orgán. SRPDŠ při ZŠ Opava, Englišova 82, z. s.  


