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STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU „POMOC ŠKOLE“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

Název:  Pomoc škole, z.s. (dále jen spolek) 

Sídlo:  Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov 

IČO:  26641844 

 

2. Právní postavení spolku 

 

2.1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2.2. Spolek je právnickou osobou. 

2.3. Spolek je založen podle zákona 82/2012 Sb. (NOZ), ve znění pozdějších platných  

 předpisů. 

 

3. Cíl činnosti spolku 

 

Cílem činnosti spolku je: 

a) ve spolupráci s vedením Základní školy Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč           

                rozvíjení koncepce výchovně vzdělávací práce školy, spoluúčast na pořádání akcí    

                zaměřených na výchovu, vzdělávání a aktivní využití volného času dětí a mládeže 

b) pořádání společenských akcí na reprezentaci a podporu školy, vyvíjení charitativní    

    činnosti, získávání sponzorských darů a příspěvků a spoluvytváření lepších 

    podmínek v oblasti materiálního a provozního zabezpečení školy 

c) v součinnosti s místně příslušným obecním úřadem podílet se na veřejně      

    prospěšných akcích, společenských, sportovních a kulturních událostech a rozvíjet    

    spolupráci s dalšími spolky či sportovními a společenskými organizacemi 

 

4. Členství 

 

4.1.  Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které 

            souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

4.2.  O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky koordinační rada spolku. 

4.3. Členství vzniká potvrzením písemné přihlášky. 

4.4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané koordinační radou (písemně či  

 e-mailem). 

4.5. Zánik členství: 

 a) vystoupením člena písemným oznámením 

 b) úmrtím člena 

 c) u právnické osoby jejím zrušením 

 d) zánikem spolku 
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5. Práva a povinnosti členů 

 

5.1. Člen má právo zejména: 

 a) podílet se na činnosti spolku 

 b) volit do orgánů spolku 

 c) být volen od 18-ti let do orgánů spolku 

 d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 

5.2. Člen má povinnost zejména: 

 a) dodržovat stanovy spolku 

 b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

 c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

 

6. Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou:  a) valná hromada 

   b) koordinační rada 

   c) předseda 

 

7. Valná hromada 

 

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

7.2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

7.3. Valnou hromadu svolává koordinační rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

7.4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  

 Hlasovací právo členů spolku je rovné.  

 

8. Koordinační rada (dále jen rada) 

 

8.1. Rada je výkonným orgánem spolku. 

8.2.  Rada má nejméně 3 členy. 

8.3. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

8.4. Radu svolává předseda nejméně dvakrát ročně. 

8.5. Rada zejména: 

 a) volí ze svých členů předsedu 

 b) koordinuje činnost spolku 

 c) svolává valnou hromadu 

 d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 

 e) rozhoduje o přijetí za člena spolku 

8.6. Předseda zastupuje spolek navenek, je jeho statutárním orgánem a jedná jeho jménem. 

8.7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

8.8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
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9. Zásady hospodaření 

 

9.1. Zdroje majetku jsou zejména: 

 a) dary, dotace a příspěvky fyzických a právnických osob 

 b) příjmy z činností při naplňování cílů spolku 

 c) členské příspěvky schválené valnou hromadou 

 

10. Zánik spolku 

 

10.1. Spolek zaniká: 

 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné  

     hromady  

 b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 

10.2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na Základní 

 školu Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč, Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov 

 

 

 

       

 

 

       V Rudíkově dne 1. 9. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Tyto stanovy plně nahrazují stanovy Občanského sdružení „Pomoc škole“ vydané 

v Rudíkově dne 1. 9. 2003 a registrované u Ministerstva vnitra ČR dne 19. 9. 2003 pod č. j. 

VS/1-1/55064/03-R a IČO 26641844. 

 

 


