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Spolek Mlýnek ZŠ Mohelnice 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Spolek Mlýnek ZŠ Mohelnice (dále jen „spolek“) má své sídlo: 

Ve městě  Mohelnice  Olomouckého kraje, na adrese Základní škola Mlýnská758/1, PSČ 789 85. 

 

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je finanční podpora rozvoje Základní školy města  Mohelnice v Olomouckém kraji a také  sjednocování 

výchovného působení školy a rodiny, pomoc ZŠ při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, 

při přípravách a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory ZŠ a jejím žákům. 

Spolek rodičů a přátel dětí a školy je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále 

přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.  

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) koordinuje výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na žáky školy, 

b) rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zástupci školy,  

c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků a jejich zákonných zástupců a podílí se na jejich vyřizování, 

d) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a poskytuje ze svého rozpočtu materiální a finanční prostředky škole a v 

odůvodněných výjimečných případech i jednotlivým žákům školy a  to vždy tak, aby to přispělo k rozvoji školních i mimoškolních 

aktivit žáků školy, modernizaci výuky, popř. zlepšení vybavenosti školy. 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. 

 2. Statutárním orgánem Spolku je výbor, který tvoří minimálně tři členy. Skládá se z předsedy spolku, místopředsedy spolku a 

pokladníka. Výkonný organ tvoři  důvěrníci jednotlivých tříd navrhovaných rodičů dětí z příslušných tříd. Funkční období člena 

výboru je jeden školní rok. Funkční období předsedy, místopředsedy a pokladníka jsou tři roky a může trvat bez přerušení 

maximálně čtyři funkční období. Členství ve výboru je neplacené. Funkce místopředsedy nemusí být obsazena. 
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 Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, změny stanov, sestavuje rozpočet na roční období, předkládá 

členské schůzi roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje členské schůzi výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá 

dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce ZŠ.  

3. Členská schůze schvaluje návrh změny výše členského rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činnosti 

výboru a k zprávám o činnosti Spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny  

fungování Spolku.  

4. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského rodičovského příspěvku na školní rok.  

  Práva člena spolku: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku 

 

         Povinnosti člena spolku: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 

d) platit členské příspěvky. 

 

5. Členem Spolku může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem žáka ZŠ, která souhlasí se 

stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet  

6. Členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem při zaplacení členských příspěvků a tímto podpisem i stvrzují, že 

budou jednat v souladu s těmito stanovami.  

7. Výbor může přijmout osobu, která je významnou osobností, za čestného člena Spolku. Čestné členství je časově omezeno na 

dobu funkčního období výboru, který toto členství udělil.  

8. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení nebo jeho vyloučením dle §§ 239 a 240 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, nebo nezaplacením členského příspěvku za aktuální rok, ukončením docházky dítěte do základní školy, 

úmrtím člena spolku. 

 9. Předseda a pokladník je oprávněn jednat jménem Spolku, a to každý samostatně, ve všech záležitostech Spolku a v souladu s 

platnými právními předpisy. O svých veškerých právních jednáních je předseda a pokladník povinen bez zbytečného odkladu 

informovat výbor. 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) výbor 

c) předseda 
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Čl. VI 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech 

týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok  

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

i) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen 

svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o 

konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, 

kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní 

před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské 

schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování 

jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze 

rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým 

podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

 

Čl. VII 

Předseda 

1. Předseda je voleným  orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve  věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o 

otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat 

zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může 

jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 2. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán 

nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu. 
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Čl. VIII 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž 

cíle jsou blízké cílům spolku. 

Účinnost od 3. 01. 2018 

V Mohelnici dne 3. 01. 2018 

Zapsala: Irena Šinclová Ověřil: Petr Kuba 


