Stanovy sdružení „Klub přátel školy
při Základní škole Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“
Základní ustanovení
1) Sdružení „Klub přátel školy při Základní škole Komenského nám. 198,
Kralupy nad Vltavou (dále jen „klub“) je sdružením občanů nezávislým na
politických stranách a hnutích.
Klub je ustanoven při jmenované škole.
Sídle klubu je Základní škola, Komenského nám. 198, 278 01 Kralupy nad
Vltavou.
2) Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje
obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit
zejména mezi rodiči žáků osvětovou pedagogickou činností.
3) Klub je právním subjektem. Jeho jménem jedná vždy předseda klubu nebo jím
pověřený člen klubu.
Činnost klubu
Ke splnění svého poslání klub:
a) podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí
b) podporuje talentované žáky při jejich účasti v soutěžích, na odborných
soustředěních apod.
c) podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení, zejména organizuje
dobrovolnou výpomoc občanů při údržbě školy
d) spolupracuje při organizování speciálních kurzů pro žáky školy (lyžařské,
taneční apod.)
e) pořádá osvětové, kulturní a společenské akce
f) provozuje hospodářskou činnost související s posláním klubu
Členství v klubu
Členství v klubu je dobrovolné.
Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se
stanovami klubu. Rodiče žáků se stávají na školní rok členy klubu, když složí na účet
klubu stanovený finanční příspěvek. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení
příspěvku.
Práva a povinnosti člena
Členství v klubu zaniká
a)
b)
c)
d)

vystoupením řádného člena na základě jeho oznámení
vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena
vyloučením pro závažné porušení stanov klubu
uplynutím doby, na niž byl stanoven příspěvek pro rodiče

Základní právo členů je být informován o činnosti a hospodaření klubu nejméně
jednou ročně.
Členové mají dále tato práva:
a) podílet se aktivně podle svých možností na činnosti klubu
b) účastnit se valných hromad klubu s rozhodujícím hlasem
c) být volen do orgánů klubu (předsedou, místopředsedou, hospodářem a
revizorem může být zvolen pouze člen starší 18 let)
d) předkládat výboru klubu a valné hromadě návrhy a připomínky k činnosti a
obdržel na ně odpověď
Základní povinnosti člena jsou:
a) dodržovat stanovy klubu , plnit usnesení orgánů klubu a vykonávat svěřené
funkce
b) řádně platit příspěvky klubu
Orgány klubu
Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně.
Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:







o zániku klubu
schvaluje stanovy klubu a jejich změny
schvaluje rozpočet a hospodaření klubu
projednává zprávu o činnosti klubu a jeho výboru
volí jednou za dva roky předsedu, místopředsedu, výbor klubu a revizory
je oprávněna měnit rozhodnutí výboru klubu

Valné hromady se mají právo účastnit všichni členové klubu, právnické osoby
zastupuje jeden delegát. Pokud počet členů překročí 80, plní funkci valné hromady
konference delegátů, způsob jejího svolání určí výbor klubu.
Jednání valné hromady (konference) je právoplatné při účasti nadpoloviční většiny
všech řádných členů (delegátů). Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou
přítomných. Volby jsou vždy veřejné.
Mimořádnou valnou hromadu (konferenci) svolává výkonný výbor ze svého
rozhodnutí nebo na žádost nejméně 20 % členů.
Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami (konferencemi).
Výbor klubu jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Usnesení jsou
právoplatná, jsou‐li přijata nadpoloviční většinou přítomných. Výbor klubu se schází
podle potřeby. Počet členů výboru stanoví valná hromada (konference).

Výbor klubu rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě,
zejména:




uzavírá smlouvu o spolupráci s ředitelem školy
svolává valnou hromadu (konferenci)
hospodaří s majetkem klubu podle rozpočtu schváleného valnou hromadou

Majetek a hospodaření klubu
Klub může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří.
V případě zániku klubu rozhoduje o majetku závěrečná valná hromada.
Hospodaření klubu se děje vždy podle rozpočtu schváleného valnou hromadou
(konferencí). Odchylky od rozpočtu, projednané a schválené výborem klubu, musí
potvrdit následující valná hromada. Hospodaření kontrolují revizoři zvolení valnou
hromadou.
Zdroje prostředků klubu jsou:
a)
b)
c)
d)

členské příspěvky
dary a odkazy
zisky z vlastního podnikání
dotace organizací, obce, státu aj.

Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České
republiky.

