
Stanovy spolku Unie rodičů 

z Pětky, z.s. 
 

I.    Název, vymezení a působnost: 

1. Spolek Unie rodičů z Pětky z.s. (dále jen z.s.) je 

spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců, 

kteří se zajímají o výuku a výchovu (dále jen 

vzdělávání). Sídlo: Vrchlického 1846/22, 

Šumperk 78701  

2. z.s. především hájí práva a zájmy žáků Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 1846/22. 

3. z.s. je nezávislé na politických stranách, 

orgánech státní správy a samosprávy a jiných 

organizacích, ale k zabezpečení svých cílů 

s nimi spolupracuje na základě partnerství         

a vzájemného respektování. 

 

II. Cíle a činnost spolku 

1.   Činnost z.s. je zaměřena především na: 

 respektování práv a zájmů dětí a žáků 

 vytváření bezpečného a všestranně 

rozvíjejícího psychosociálního klimatu 

v rodinách i ve škole 

 zohledňování vědeckých poznatků ve 

vzdělávání 

 ovlivňování vzdělávacích cílů i prostředků 

 koordinaci a sjednocování vzdělávacího 

působení rodiny, školy a obce 

 vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu 

mezi zákonnými zástupci a učiteli  

2.    Ke splnění svých cílů z.s.: 

 zjišťuje  úroveň spolupráce zákonných 

zástupců a učitelů 

 hospodaří s členským příspěvkem od svých 

členů; pokud se nebude rodič chtít stát 

členem z.s., bude se nadále vybírat 

dobrovolný roční příspěvek ve výši 

členského příspěvku člena z.s. na 1 žáka. 

V případě, že na škole má rodič více dětí, 

potom za každého dalšího sourozence bude 

příspěvek ve výši ¼ členského příspěvku 

(zaoukrouhleno na desítky) 

 může podávat žádosti o granty a dotace 

z různých zdrojů 

 

III.   Struktura spolku: 
1. členem spolku může být každý rodič nebo 

zákonný zástupce dítěte – žáka školy, nebo 

občan starší 18 let, který souhlasí se 

stanovami z.s. 

 

                                                                                          

 

 

 

Člen má právo: 

 volit své zástupce a aktivně se 

spolupodílet na činnosti z.s. 

 být navrhován a volen do orgánů z.s. 

 vznášet své názory, náměty a připomínky 

a osobně se účastnit projednávání svých 

návrhů v orgánech z.s. 

 na požádání nahlédnout                                      

do ekonomických dokladů z.s. 

 Člen má povinnost: 

 1x ročně zaplatit členský příspěvek ve výši  

schválené Hlavním výborem;  

2. Vrcholným orgánem z.s. je Hlavní výbor    

(dále jen HV), který může být tvořen rodiči - 

předsedy třídních samospráv jednotlivých tříd 

v jednotlivých ročnících 

3. Předseda HV je statutárním orgánem a jedná 

ve všech věcech jménem sdružení.                       

Předseda a místopředseda – funkce je v obou 

případech dobrovolná bez nároku na odměnu 

4. HV si volí svého jednatele – jednatelem může 

být zvolen i ředitel/ka školy 

5.  z.s. vybírá pro vedení ekonomické a účetní 

agendy  účetní  - předpokládá se výběr 

profesionální ekonomky nebo účetní z řad 

rodičů  

6. Členství zaniká, pokud člen 2 roky po sobě 

nezaplatí členský příspěvek. 

 

IV.  Hospodaření z.s. 

1. hospodaří s finančními prostředky dle 

navrženého a schváleného rozpočtu pro daný 

školní rok;  

2. kontrolu hospodaření provádí člen z.s. volený 

HV; hospodaření schvaluje HV na svém 

výročním setkání 

3. nejméně jednou za školní rok zveřejňuje HV 

veškeré příjmy a výdaje z.s. na svém jednání  

4. příjmy: z.s. hospodaří s členským příspěvkem 

od svých členů; majetek z.s. tvoří jmění 

sdružení; příjmem mohou být dary, výtěžky 

z prodeje žákovských prací, dobrovolné 

vstupné, výnosy akcí, výtěžky ze sběrových 

akcí aj. 

5. výdaje jsou určeny především pro rozvoj 

práce s žáky; jedná se o odměny žákům, 

podpora jednotlivých akcí pro žáky, nákup 

materiálu pro výuku, nákup vybavení pro 

činnost s žáky, aj.  

 

V. Přechodná ustanovení 

 v případech hodných zvláštního zřetele může 

HV vyhovět žádosti člena o výjimku ze 

stanov z.s. 

 
Stanovy byly schváleny dne 22.9.2015 


