STANOVY
Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové
školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299,
z.s.
čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název: Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové

školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. (zapsaný spolek,
dále jen „ Spolek “);

2) Sídlo: Na Třebešíně 2299/69, Strašnice, 100 00 Praha 10
3) Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u MS v
Praze, oddíl L, vložka 59186 ze dne 01.01.2014
4) Dle § 216 Zák. č. 89/2012 Sb.- Nového Občanského zákoníku
je označení názvu spolku s dovětkem z.s.(zapsaný spolek).
Dle nového zápisu ze strany MV ČR ze dne 1.1.2014 má
Spolek nově přidělené IČO: 027 87 555.

Sídlo Spolku zůstává na původní odsouhlasené adrese:
Na Třebešíně 2299/69, Strašnice, 100 00 Praha 10

5)Bankovní účet Spolku ke dni schválení těchto stanov:

ČSOB a.s.,Praha 2, Anglická 140/20, č.ú.: 267743655/0300
6) Spolek není členěn na organizační jednotky — celý spolek
je místně příslušnou organizační jednotkou
7) Charakter Spolku je založený podle § 214 a násl. Zák. č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník a slouží k poskytování obecně
prospěšných činností v oblasti vzdělávání, podpory osobního
rozvoje a růstu ve smyslu občanské společnosti studentů

Střední průmyslové školy, v Praze 10, Na Třebešíně 2299 (dále
SPŠ)

čl. II

Cíle Spolku – činnost
• podpora potřeb, práv a zájmů studentů školy
udržování vzájemné komunikace mezi školou, jejím
zřizovatelem a rodiči studentů/zákonných zástupců
•

podpora studentů v její činnosti, zájmů a rozvoje nad
rámec poskytovaný školou/zřizovatelem

•
•

aktivní účast při řešení sociálně-patologických jevů
podpora vzdělávání, sebevzdělávání a sebe-rozvoje
studentů nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí

podpora zodpovědnosti a aktivního vytváření vlastního
života jednotlivce
•

podpora činnosti Domova mládeže (dále „DM“) zřízeného
při SPŠ, vedení a správy účetnictví příspěvků studentů v
DM a to zejména konzultační, kontrolní a schvalovací
činnost poskytování příspěvků a nákupů, které vždy
směřují ke zlepšení prostředí DM, co do vybavení tak i
podpory účelného vynaložení nákladů na volnočasové
aktivity studentů ubytovaných v DM

…

čl. III
Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům Spolku
a) Hlavní formou dosahování cílů Spolku je:
schvalovací činnost v rámci rozdělení ročních příspěvků od

členů Spolku na jednotlivé aktivity dle předem schváleného

Plánu příspěvků pro každý školní rok, a to jak z části

pravidelných příspěvků tak i aktuálních příspěvků dle žádostí
studentů, rodičů/zákonných zástupců či učitelů školy

b) Poskytnutí komunikace a prostředí mezi školou,

rodiči/zákonnými zástupci a studenty v rámci svolané schůze

Výboru Spolku a v rámci osobní angažovanosti členů Spolku i
mimo termíny schůze výboru Spolku např. podpora při řešení
nenadálých životních situací studenta, podpora při řešení

komunikačních neshod v rámci výuky, dohled nad plněním plánu
školní výuky, plnění povinností školy vůči hendikepovaným
studentům apod.

čl. IV

Členství ve Spolku
1) Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let a

popř. za nezletilého studenta jeho zákonný zástupce

2) Přijetí za člena Spolku se děje uhrazením stanoveného

ročního příspěvku

3) Členství vzniká dnem přijetí úhrady příspěvku, a to jak v

hotovosti, a to k rukám Výboru Spolku, resp. předsedy nebo

účetní–pokladní nebo převodem/vkladem na bankovní účet Spolku
dle čl.I. bodu 5). Jiný způsob úhrady příspěvku by musel být
Výborem Spolku odsouhlasen a uveden jednoznačně v zápisu z

jednání Výboru SRPŠ vyhlášeném na webových stránkách školy v
sekci „SRPŠ“.
4) Výši členského příspěvku navrhuje statutární orgán Spolku
a schvaluje Výbor Spolku jednou ročně.

Výše příspěvku je ze strany Výboru Spolku sdělena na webových
stránkách školy v sekci „SRPŠ“ nejpozději k 1.9., tj. počátku
každého školního roku.
Každý jednotlivý člen Spolku uhradí jeden příspěvek s
výjimkou, jsou-li členy Spolku oba rodiče nebo více jiných
zákonných zástupců dětí, kdy se platí jen jeden příspěvek.

Jestliže je člen rodičem více studentů SPŠ, platí jen jeden
příspěvek.

5) Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze Spolku, a to písemným doručením jeho
oznámení o vystoupení ze Spolku nejvyššímu orgánu spolku,
b) úmrtím člena Spolku

c) zrušením členství na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu
Spolku, o kterém u vystaven písemný záznam
d) zánikem Spolku
e) neuhrazením ročního příspěvku
Dokladem členství ve Spolku je potvrzení o úhradě příspěvku na
daný školní rok (výpis z účtu Spolku, PPD na úhradu
v hotovosti).

Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Člen Spolku má tato práva:
a) účastnit se jednání Výboru Spolku
b) volit orgány Spolku
2. Člen Spolku má zejména tyto povinnosti:
a) být volen do orgánů Spolku
b) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat
od nich informace o činnosti Spolku včetně údajů o
hospodaření Spolku

c) dodržovat stanovy Spolku
d) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku
e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno
Spolku

Čl. VI
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a)Statutární orgán:
Předseda, který je volen z řad rodičů/zákonných zástupců, a to
vždy na období 4 let školní docházky (na požádání, z osobních
a zdravotních důvodů je předseda volen mimo termín 4 let)
b) Nejvyšší orgán Spolku:
Výbor Spolku, který je složen z rodičů/zákonných zástupců,
volených každou třídou na každý školní rok či na celou dobu
školní docházky (tj. 4 roky)

Čl. VII
Výbor SRPŠ
1. Výbor Spolku je nejvyšším orgánem Spolku
2. Tvoří jej všichni volení rodiče/zákonní zástupci viz.
čl.VI, bod b) těchto stanov
3. Schůzi Výboru spolku svolává předseda, a to jedenkrát
ročně na tzv.

Výroční schůzi Výboru Spolku a v

dalším období Mimořádná schůze dle potřeb Spolku

(měsíčně, čtvrtletně …), termín Mimořádné schůze Výboru je
vždy dostatečně předem oznámen předsedou Spolku a

uvedených na webových stránkách školy v sekci “SRPŠ“
4. Výbor Spolku zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Spolku
b) schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, rozpočet a

roční výsledky hospodaření
c) volí předsedu Spolku

d) rozhoduje o zrušení členství ve Spolku
e) rozhoduje o zrušení Spolku

5.

Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna

nadpoloviční většina všech členů Výboru spolku.

6.
každý člen Spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou
rovné
7.
rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina
přítomných členů Spolku.
8. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Spolku je přijato,
jestliže pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny přítomných členů Spolku

Čl. VIII
Předseda
1. Předseda zastupuje Spolek vůči třetím stranám, jedná jeho
jménem, přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a

rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Předseda se řídí
pokyny a rozhodnutími přijatými Výborem spolku

2. Předsedu volí Výbor spolku

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výboru spolku,
kontroly vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku

čl.IX
Zásady hospodaření
1) Hlavní činností Spolku je naplňování cílů Spolku. Příjmy
Spolku tvoří jak pravidelné roční příspěvky od členů Spolku,
tak i dary, dotace a granty od jiných fyzických a právnických
osob. Tyto příjmy jsou výhradně využity na podporu cílů Spolku
a popř. Mimořádných výborem Spolku schválených nákladů

(např. doplnění knihovny o nové knihy, servis lyžařského

vybavení aj.) Dalšími příjmy Spolku budou příjmy z činností,
které jsou v souladu s cíli Spolku. Spolek může uzavřít

Smlouvu o spolupráci s fyzickou nebo právnickou osobou pro
účel finančního zajištění svých aktivit

2) Vedením hospodaření Spolku vč. zákonné formy účetnictví je
pověřen dle volby Předsedy a odsouhlasením nadpoloviční
většiny hlasů Výboru Spolku externí účetní subjekt
(fyzická či právnická osoba). Tato činnost je

uskutečňována bez nároku na odměnu nebude-li dohodnuto
jinak. Veškeré transakce jsou uskutečňovány dle

odsouhlasení předsedy Spolku a Výborem Spolku a předem

schváleného Plánu příspěvků s přihlédnutím k mimořádným
akcím během školního roku, a to vždy po odsouhlasení
orgány spolku.
3) Předseda a pokladní - účetní Spolku jsou zmocněni Výborem
spolku k nakládání s finančními prostředky Spolku jak v
hotovosti (výběrem příspěvků, prodej lístků na školní
ples, výběr za pronájem lyžařského vybavení aj.) tak
přístupem k uvedenému bankovnímu účtu (předseda přístup
formou platební karty, účetní/pokladní přístup jen v
hotovosti jak vkladu, tak i výběru na pokladně či vklad do
vkladomatu a „on-line“ ovládáním účtu pro úhrady faktur a
ost. výdajů odsouhlasených Výborem Spolku dle zápisů z
Mimořádných schůzí Výboru Spolku)
Při změně předsedy nebo účetní Spolku jsou tyto přístupy
zneplatněny bez zbytečného odkladu a nový předseda a účetní si
po převzetí stávajících dokumentů zajistí vlastní nové
přístupy k bankovnímu účtu vč. zmocnění na základě volby
Výboru a zápisu z Mimořádné schůze.
4) Účetním obdobím je školní rok tj. období od 01.09.do
31.08. následujícího kalendářního roku
5) Spolek není povinen podávat daňové přiznání dle platných
právních norem platných ke dni schválení těchto Stanov,

pokud není v jeho celkových příjmech za účetní období více
jak 20% příjmu z podnikání (např. poskytování služeb
veřejnosti mimo členy Spolku)

6) Při první schůzi Výboru Spolku v novém školním roce
pokladní – účetní seznámí Výbor spolku s výsledky
hospodaření za předešlé účetní období

Čl.X olku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) rozhodnutím příslušného soudu

2. Zaniká-li Spolek, rozhodne příslušný Výbor spolku o
způsobu majetkového vypořádání, není-li rozhodnutím orgánu
státní
správy rozhodnuto jinak
Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1.

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se Spolek

a jeho činnost ustanoveními § 214 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a ostatními
platnými a účinnými právními normami
2.
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 22.6.2016, kdy byly
schváleny Výborem spolku

