Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci je občanským sdružením vzniklým podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené
Ministerstvem vnitra ke dni 18. 3. 1997, kdy mu bylo rovněž přiděleno identifikační číslo 603 41 297.
S ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou všechna občanská sdružení ex lege
transformována na spolky podléhající nové právní úpravě, a s ohledem na skutečnost, že tento zákon
dále ukládá povinnost takto transformovaným spolkům do 3 let od nabytí jeho účinnosti přizpůsobit
dosavadní znění stanov úpravě nového zákona, přijala výroční schůze Sdružení rodičů a přátel dětí a
školy při ZUŠ v Třinci ve své působnosti níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto nové

STANOVY:
Hlava první
Základní ustanovení
Čl. 1
Název a sídlo Spolku
1. Název Spolku zní „Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci (dále jen „Spolek“).
2. Sídlem Spolku je Základní umělecká škola v Třinci, ul. Třanovského 596, Staré Město, 739 61
Třinec.

Čl. 2
Účel Spolku
1. Účelem Spolku je koordinace výchovného a vzdělávacího působení rodiny, Základní umělecké
školy v Třinci (dále jen „ZUŠ“) a dalších výchovných institucí a poskytování účinné a dobrovolné
pomoci ZUŠ při plnění jejího poslání.
2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) a dalších osob, ve
smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
3. Spolek je nepolitickým svazkem, nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a
správy, ani jiných institucích.
4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, spolupracuje zejména se ZUŠ i dalšími institucemi na
základě partnerství a vzájemného respektování.

Čl. 3
Orgány spolku
1. Orgány Spolku jsou:
 Výroční schůze Spolku (dále „Výroční schůze“),
 Rada Spolku (dále „Rada“),
 Předseda Spolku (dále jen „Předseda“),
 Místopředseda Spolku (dále jen „Místopředseda“).

2. Statutární orgán Spolku je kolektivní a tvoří jej Předseda a Místopředseda. Jménem Spolku
jsou oprávněni jednat každý z nich samostatně.

Hlava druhá
Činnost Spolku
Čl. 4
Hlavní činnost
Hlavní činností sloužící k naplňování účelu Spolku je zejména:
a) seznamování rodičů (zákonných zástupců) a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a
úkoly ZUŠ a s úlohou rodičů (zákonných zástupců) při jejich naplňování, zastupování zájmů
žáků a jejich rodičů ve spolupráci se ZUŠ,
b) seznamování vedení ZUŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů (zákonných zástupců) a
podílení se na jejich vyřizování,
c) přispívání ZUŠ dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování prostředí ZUŠ,
d) další spolupráce se ZUŠ, předkládání podnětů a doporučení za účelem podpory kvalitní
výchovy a vzdělávání (zejm. v uměleckých oborech),
e) všestranná podpora rozvoje zájmových a odborných činností žáků ZUŠ, pomoc při
organizování mimoškolních akcií,
f) aktivní spolupráce s orgány státní správy a samosprávy na úseku školství a sociální politiky
vůči rodině a mládeži.

Čl. 5
Vedlejší činnost
Vedlejší činností Spolku je zejména iniciativně vyhledávat, zprostředkovávat a poskytovat další formy
pomoci rodičů a ostatní veřejnosti pro zabezpečení poslání ZUŠ a podporu Spolku, včetně sponzorské
a podnikatelské činnosti a výkonu jiné výdělečné činnosti sloužící pro podporu hlavní činnosti Spolku
či vedoucí k hospodárnému využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především
k podpoře hlavních činností dle čl. 4 těchto stanov, dalších spolkových činností, zabezpečení činnosti
Spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Hlava třetí
Členství ve Spolku
Čl. 6
Vznik a trvání členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být
bráněno ze Spolku vystoupit.
2. Členem Spolku se mohou stát s ohledem na účel Spolku zejména rodiče (zákonní zástupci) žáka
ZUŠ, který byl přijat ke studiu na ZUŠ. Členem Spolku se může stát rovněž každá zletilá
svéprávná fyzická osoba, která vysloví souhlas se stanovami Spolku; členem Spolku může být za

těchto okolností i osoba právnická, kterou zastupuje její statutární orgán, popř. jiný určený
zástupce.
3. Členství ve Spolku tak vzniká:
a. přijetím za člena Spolku – přihlášku k členství ve Spolku přijímá Rada, který rovněž
rozhoduje o přijetí za člena Spolku; přihláška musí obsahovat jméno, adresu trvalého pobytu,
datum narození, dále telefonické spojení nebo emailovou adresu, datum podání přihlášky a
vlastnoruční podpis žadatele;
b. zaplacením členského příspěvku Spolku; rozhodnutí Rady o vzniku členství se pak
nevyžaduje.
4. Členství ve Spolku zaniká zejména:
a. doručením písemného oznámení člena Spolku o vystoupení ze Spolku Radě;
b. rozhodnutím Rady o vyloučení člena Spolku pro jeho závažné porušování členských
povinností či těchto stanov Spolku;
c. nezaplacením členského příspěvku, bylo-li Výroční schůzí rozhodnuto o povinnosti k jeho
úhradě, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, určené mu Radou ve výzvě k zaplacení,
v níž byl prodlévající člen na tento následek upozorněn;
d. dnem ukončení studia všech potomků člena Spolku na ZUŠ, ledaže tento člen Spolku adresuje
Radě svou žádost o setrvání ve Spolku.

Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Spolku má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

aktivně se podílet na činnosti Spolku, včetně účasti na Výroční schůzi;
být informován o činnosti Spolku;
volit a být volen do orgánů Spolku;
vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti Spolku;
osobně se účastnit projednávání svých návrhů.

2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat ustanovení stanov Spolku a jednat v souladu s účelem a cíli Spolku,
b) hradit členské příspěvky schválené Výroční schůzí ve lhůtě a způsobem takto určeným,
zejména tehdy studuje-li na ZUŠ potomek člena Spolku; studuje-li na ZUŠ více potomků
člena Spolku, platí členský příspěvek pouze za jednoho potomka.

Hlava čtvrtá
Orgány Spolku
Čl. 8
Výroční schůze Spolku
1. Výroční schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Každý člen Spolku má právo se účastnit Výroční
schůze. Výroční schůze se mohou účastnit také pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci ZUŠ,

případně další přizvané osoby s tím, že tyto osoby mají právo vznášet návrhy, protinávrhy a
připomínky.
2. Výroční schůze rozhoduje o zásadních otázkách Spolku, zejména:
 určuje zaměření činnosti Spolku, určuje formy a konkretizaci činnosti Spolku pro další období,
 schvaluje stanovy a rozhoduje o změně stanov,
 projednává rozpočet Spolku, výsledky činnosti a hospodaření Spolku,
 rozhoduje o přijetí organizačních předpisů Spolku (organizační řád, směrnice pro činnost
Spolku apod.),
 rozhoduje o tom, zda budou vybírány členské příspěvky a schvaluje výši členského příspěvku,
 volí členy Rady,
 přezkoumává rozhodnutí Rady o vyloučení člena Spolku na návrh dotčeného člena Spolku,
 rozhoduje o zrušení Spolku či o jeho přeměně,
 rozhoduje v dalších věcech, které si Výroční schůze vyhradí k rozhodování.
3. Výroční schůze se schází minimálně jedenkrát za rok. Výroční schůzi svolává k zasedání Rada;
zasedání Výroční schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 10 dnů před jejím
konáním, kdy v pozvánce bude uvedeno alespoň místo, čas a pořad zasedání Výroční schůze. Za
vhodný způsob svolání Výroční schůze se považuje mimo jiné předání pozvánky na zasedání
Výroční schůze žákům ZUŠ pro její doručení členům Spolku nebo vyvěšení pozvánky na dveřích
ZUŠ.
4. Výroční schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 30 % členů Spolku; nesejde-li se
usnášeníschopná Výroční schůze, svolá Rada nejpozději do jednoho měsíce náhradní Výroční
schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolků, bude-li zachován
původní program Výroční schůze; náhradní Výroční schůzi je rovněž možné naplánovat předem a
svolat tak, že se náhradní Výroční schůze bude konat v tentýž den jako původní zasedání Výroční
schůze, přičemž pozvánka na náhradní Výroční schůzi bude obsažena již v pozvánce na zasedání
řádné Výroční schůze.
5. Výroční schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku, pokud tyto stanovy anebo zákon neurčí jinak nebo
nejde-li o náhradní zasedání Výroční schůze. Každý člen Spolku má jeden hlas.
6. Zasedání Výroční schůze zahájí Předseda, jenž na počátku ověří, zda je Výroční schůze schopna
se usnášet; Předseda následně i vede zasedání Výroční schůze, nezvolí-li Výroční schůze přímo
předsedu zasedání Výroční schůze.
7. Vyhotovení zápisu ze zasedání Výroční schůze zajistí Předseda nebo Místopředseda do třiceti dnů
od jejího konání; není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila Výroční schůze.

Čl. 9
Rada Spolku, Předseda a Místopředseda Spolku
1. Rada je výkonným kolektivním orgánem Spolku. Rada má minimálně tři členy, přičemž o počtu
členů Rady rozhoduje Výroční schůze, která rovněž volí členy Rady. Rada dále může rozhodnout
o rozdělení své působnosti mezi jednotlivé členy Rady podle určitých oborů.

2. Funkční období člena Rady činí pět let, opětovná volba členů je možná. Zanikne-li funkce člena
Rady v průběhu jeho funkčního období (ať již z jakéhokoliv důvodu), je Rada oprávněn dosadit na
uvolněné místo náhradního člena Rady do doby nejbližšího zasedání Výroční schůze, neklesl-li
počet členů Rady pod polovinu. Kooptovaný člen může být následně Výroční schůzí potvrzen
jako řádný člen Rady.
3. Rada zejména:
 operativně řídí činnost Spolku,
 svolává Výroční schůzi k zasedání nejméně jedenkrát do roka; Rada je povinen svolat
zasedání Výroční schůze, požádá-li o to Předseda či Místopředseda anebo alespoň třetina
členů Spolku,
 připravuje podklady pro činnost Spolku, zejm. návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov, návrh činností Spolku, zprávu o činnosti Spolku za minulé období, atp.,
 rozhoduje o přijetí za člena Spolku,
 rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku,
 rozhoduje o dalších záležitostech Spolku, které nejsou těmito stanovami nebo právními
předpisy vyhrazeny do kompetence Výroční schůze nebo statutárního orgánu Spolku.
4. Jednání Rady se může rovněž účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem a který svou
účast předem oznámí Radě. Při projednávání otázek souvisejících s prací ZUŠ zve Rada na
jednání ředitele, resp. další zástupce ZUŠ.
5. Rada se schází dle potřeby. Jednání Rady řídí Předseda, v jeho nepřítomnosti pak Místopředseda
Spolku či jiný pověřený člen Rady. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů Rady;
usnesení přijímá většinou hlasů všech členů Rady, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen
Rady má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Rada může rovněž přijímat
rozhodnutí s využitím technických prostředků, pokud tento způsob umožňuje ověřit totožnost
osoby takto hlasujícího člena Rady.
6. Rada volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu, a to na dobu trvání jejich členství v Radě.

Hlava pátá
Zásady hospodaření Spolku
Čl. 10
1. Příjmy Spolku představují v souladu s ustanovením § 217 občanského zákoníku výsledek vedlejší
činnosti Spolku a tvoří je členské příspěvky, materiální a peněžní dary, dotace od sponzorů
Spolku, tržby z vlastní činnosti a výnosy z akcí pořádaných Spolkem. Dosažené příjmy slouží na
podporu činnosti Spolku.
2. Výdaje Spolku směřují na uskutečňování cílů Spolku v souladu s činností Spolku podle těchto
stanov. Výdaje jsou určeny zejména na podporu výchovně-vzdělávací, zájmové a odborné činnosti
žáků, včetně materiální a finanční pomoci ZUŠ. V souvislosti se zajišťováním činnosti Spolku
může Rada rozhodnout o poskytnutí přiměřené odměny v jí určené výši osobám napomáhajícím
k činnosti Spolku (př. dobrovolníci při konání akcí pořádaných či spoluorganizovaných Spolkem),
zejména jedná-li se o zajištění úkolů, které nemůže zabezpečit pomocí členů Spolku.

3. Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a dle plánu, schváleného na každý školní rok Výroční schůzí.
4. Pro účely činnosti Spolku a ukládání finančních prostředků a příjmů Spolku může být zřízen
bankovní účet u vybrané banky, který spravuje Předseda.

Hlava šestá
Likvidace Spolku
Čl. 11
Naložení s likvidačním zůstatkem
Likvidátor použije likvidační zůstatek ve prospěch žáků ZUŠ.

Hlava sedmá
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 12
1. Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v
Třinci dne 25. 10. 2016 v sídle Spolku.
2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem se zrušují dosavadní stanovy
registrované Ministerstvem vnitra pod číslem registrace OVS/1-32274/97-R.
3. Rada po nabytí účinnosti těchto Stanov založí tyto Stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku.
Zároveň podá návrh na zápis orgánů Spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění pozdějších
předpisů).
4. Práva a povinnosti těmito Stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
V Třinci dne 25. 10. 2016
___________________
František Henner
předseda spolu

________________
Kateřina Lorková
místopředseda spolku

