
STANOVY 

Spolku rodičů při OA Lysá n. L. 

1. Úvodní ustanovení, název a sídlo spolku 

 Název spolku je Spolek rodičů při OA Lysá n. L., dále jen „spolek“. 

 Sídlo spolku je totožné se sídlem školy Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem. 

2. Účel spolku 

 Spolek je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné 

zástupce žáků navštěvujících Obchodní akademii, Lysá nad Labem, Komenského 

1534 a další osoby s vazbou na školu, jež mají zájem o členství. 

 Účelem spolku a cílem činnosti spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců 

žáků s vedením školy a s učitelským sborem. Jedná se zejména o vytváření 

bezpečného a všestranně rozvíjejícího se klimatu školy, o pomoc při udržování a 

zlepšování školního prostředí, o podporu mimoškolních aktivit a zlepšování studijních 

výsledků žáků.  

3. Činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III. Tento účel je naplňován zejména 

těmito činnostmi: 

 spolupracuje s vedením školy a s učitelským sborem při řešení problémů souvisejích 

se vzděláváním žáků, předkládá vedení školy náměty a názory rodičů,  

 podporuje aktivní spolupráci rodičů a školy, jejich zapojení do života školy, 

 přispívá škole materiální a finační pomocí směřující zejména ke zlepšení školního 

prostředí, podpoře akcí pořádaných školou a reprezentací školy, 

 vybírá členské příspěvky, 

 přijímá dary, 

 přijímá úroky z vkladů svých finačních prostředků. 

4. Členství ve spolku 

Vznik a zánik členství 

 Členství ve spolku je dobrovolné. 

 Členem se může stát rodič nebo zákonný zástupce žáka školy nebo osoba, která 

projeví zájem aktivně se podílet na činnosti spolku a je starší 18 let. 

 Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. 

 Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. běžného kalendářního 

roku nebo dnem ukončení vzdělávání všech potomků člena spolku, pokud člen 

nepožádá o zachování členství. 

  



Práva a povinnosti členů spolku 

Člen spolku má právo: 

 účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

 volit zástupce do výboru spolku a být volen do výboru spolku, 

 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, 

 být informován o činnosti a hospodaření spolku, včetně možnosti nahlédnout do 

zprávy o hospodaření a zápisů z jednání výboru spolku, 

 účastnit se jednání výboru spolku s hlasem poradním, 

 požádat o pomoc při ochraně oprávněných zájmů žáka školy, včetně žádosti o finanční 

výpomoc pro žáka na akci pořádanou školou. 

Člen spolku má povinnosti: 

 platit roční členský příspěvek ve výši určené výborem spolku, 

 jednat v souladu se stanovami spolku, 

 chránit dobré jméno spolku a školy. 

Evidence členů 

Pro evidenci členů spolku se využívá seznam žáků školy, doplněný o další členy, kteří nejsou 

rodiči nebo zákonnými zástupci žáků školy a dále přehled o zaplacených členských 

příspěvcích. Evidence členů je neveřejná. 

Členský příspěvek 

Výše členského příspěvku spolku schvaluje výbor spolku vždy na školní rok. Výše členského 

příspěvku se nekrátí v závislosti na okamžiku vzniku členství v průběhu školního roku. 

Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení ani části členského příspěvku zaplaceného na 

období, v jehož průběhu členství zaniklo.  

5. Orgány spolku 

Organizační strukturu tvoří tyto orgány: 

 členská schůze, 

 výbor spolku, 

 předseda spolku, 

 hospodář spolku. 

Členská schůze 

 Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech členů - členská schůze. Koná se 

minimálně jednou ročně. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, 

zejména schvaluje stanovy.  

 Pokud se člen spolku nemůže zúčastnit členské schůze, může hlasování provést 

prostřednictvím výpočetní techniky - per rollam.  

 Členská schůze je usnášeníschopná, provede-li hlasování alespoň polovina členů 

spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasujících členů spolku. 

Každý člen má jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.  

 O rozhodnutích přijatých na členské schůzi pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem potvrzují dva členové přítomní na zasedání 

členské schůzi.  



Výbor spolku 

 Členem výboru spolku je jeden nebo více zástupců rodičů nebo zákonných zástupců 

žáků jedné třídy školy. Tohoto člena volí na členské schůzi rodiče nebo zákonní 

zástupci žáků patřících do jedné třídy školy. Je volen na dobu neurčitou. 

 Výbor spolku má minimálně tolik členů, kolik je v daném školním roce tříd. 

 Člen výboru spolku zastupuje na jednáních výboru spolku rodiče a zákonné zástupce 

žáků třídy, v níž byl zvolen. 

 Člen výboru spolku je povinnen zúčastňovat se jednání spolku, informovat rodiče a 

zákonné zástupce žáků třídy, v níž byl zvolen o všech záležitostech projednávaných 

výborem spolku, zprostředkovávat komunikaci mezi třídou a výborem spolku. 

 Funkce člena výboru spolku vzniká zvolením a zaniká odstoupením nebo odvoláním. 

Odvolání navrhuje výbor spolku v případě neplnění povinností, o odvolání rozhodují 

členové spolku - rodiče nebo zákonní zástupci žáků třídy, jejíž byl člen výboru 

zástupce. Rodiče nebo zákonní zástupci žáků třídy volí na členské schůzi nového člena 

výboru, zástupce dané třídy. 

 Členové výboru spolku volí ze svého středu předsedu. 

 Rada spolku určuje hlasováním výši členského příspěvku vždy na školní rok. Výše 

příspěvku se nekrátí v závislosti na okamžiku vzniku členství v průběhu školního 

roku. 

 

Předseda spolku 

Statutárním orgánem spolku je předseda. Předsedu volí výbor spolku prostou většinou ze 

svého středu. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutími výboru spolku. Předseda 

zajišťuje zápisy z jednání a kontroluje plnění přijatých usnesení. 

Hospodář spolku 

Hospodář spolku je volen výborem spolku prostou většinou ze svého středu. Zajišťuje 

bankovní styk, pokladnu a sestavení požadovaných finančních výkazů. Zpracovává zprávu 

o hospodaření, kterou předkládá na jednání Rady spolku. Při výkonu této činnosti 

spolupracuje se zaměstnanci školy, kteří mohou být nápomocni při výběru členských 

příspěvků. 

6. Hospodaření spolku 

 Hospodaření spolku je vázáno na plnění cílů a úkolů spolku.  

 Výbor vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů spolku, darů, 

úroků z vkladů svých finančních prostředků a z případné jiné činnosti, která je 

v souladu s cíli spolku.  

 O čerpání finančních prosptředků z fondu spolku rozhoduje výbor spolku. 

 V případě zániku spolku připadne likvidační zůstatek Obchodní akademii, Lysá nad 

Labem, Komenského 1534, která ho dle svého uvážení použije ve prospěh svých žáků 

a k rozvoji školy. 

  



7. Závěrečná ustanovení 

 Otázky, které nejsou těmito stanovami upraveny, se řídí aktuálními předpisy, zejména 

ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

 

 

 

V Lysé nad Labem 18. 4. 2016 

 

 

 

Jméno a příjmení Bydliště Podpis 

Jana Richterová   

Monika Bóriková   

František Vodenka   

Jitka Tichá   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


