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Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Načeradec, okres 

Benešov o.s.  

Článek I  

Základní ustanovení 

1. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov o.s. je 

dobrovolná společenská organizace sdružující rodiče žáků Základní školy a Mateřské 

školky v Načeradci, další fyzické i právnické osoby ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů.  

Článek II 

Název 

1. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov, o.s. zkratka 

SRPŠ Načeradec, o.s.  

Článek III  

Sídlo 

1. Lhotecká 270, 257 08 Načeradec 

Článek IV  

Cíl činnosti sdružení 

1. Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.  

2. Spolupráce se ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov při zajišťování školních akcí. 

3. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.). 

4. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ a MŠ, 

finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti SRPŠ Načeradec o.s.. 

Článek V   

Orgány sdružení 

1. Nejvyšším orgánem SRPŠ Načeradec o.s. je Shromáždění rodičů a přátel školy ZŠ a 

MŠ Načeradec, okres Benešov. Shromáždění schvaluje: 

a) návrh výše rodičovského příspěvku na školní rok,  

b) plán činnosti výboru, 

c) zprávu o činnosti SRPŠ Načeradec o.s.,  

d) změny stanov,  

e) volí členy výboru,  

f) podává podněty či návrhy na změny fungování SRPŠ Načeradec o.s..   

Shromáždění rodičů může probíhat v rámci třídních schůzek.  
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2. Členem SRPŠ může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není 

rodičem žáka ZŠ nebo MŠ Načeradec, která souhlasí se stanovami SRPŠ Načeradec 

o.s. a hodlá se na jeho práci aktivně podílet 

3. Členové SRPŠ Načeradec o.s. vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem při 

zaplacení rodičovských příspěvků a tímto podpisem i stvrzují, že budou jednat 

v souladu s těmito stanovami. 

4. Výkonným orgánem sdružení je výbor, který je složen výhradně z členů SRPŠ 

Načeradec o.s., členství ve výboru je neplacené. Výbor: 

a) projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti SRPŠ Načeradec o.s.,  

b) podává návrhy na změny stanov,  

c) sestavuje rozpočet na roční období, 

  d) předkládá Shromáždění rodičů a přátel roční zprávu o činnosti a hospodaření,  

e) navrhuje Shromáždění rodičů a přátel výši ročního příspěvku ke schválení.  

Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce školy.  

5. Členové výboru si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka, dle potřeby další 

funkcionáře (např. revizní komise). Předseda a místopředseda je oprávněn jednat 

jménem SRPŠ Načeradec o.s. na základě zápisu ze zasedání výboru, a to samostatně, 

ve všech záležitostech organizace a v souladu s platnými právními předpisy.  

6. Předseda: 

 

a) předseda zastupuje SRPŠ Načeradec, o.s.  navenek vůči jiným právním subjektům a 

    jedná jeho  jménem  samostatně, je statutárním zástupcem sdružení. Rozhoduje o 

    běžných  záležitostech  sdružení. Jedná s vedením školy. 

b) předsedu volí výbor SRPŠ Načeradec, o.s., 

c) předseda svolává a řídí SRPŠ Načeradec, o.s., stanovami a rozhodnutími výboru a 

    shromáždění rodičů a přátel, 

d) vede seznam členů a provádí zápisy ze schůzí. 

 

7. Místopředseda: 

 

a) místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva a 

    povinnosti jako předseda SRPŠ Načeradec, o.s. 

b) místopředsedu volí výbor SRPŠ Načeradec, o.s.. 

 

8. Pokladník: 

 

a) pokladník vede evidenci peněžních a hmotných prostředků SRPŠ Načeradec, o.s.  

    (příjmy a výdaje) 

b) ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům   

    SRPŠ Načeradec, o.s., 

c) pokladní má právo disponovat s účtem SRPŠ Načeradec, o.s., 

d) pokladníka volí výbor SRPŠ Načeradec, o.s.. 
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Článek VI  

 Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými formou: 

 rodičovských příspěvků 

 dobrovolných darů členů SRPŠ Načeradec o.s. 

 darů sponzorů 

 dotací od obce 

 příjmů z vlastní činnosti – jedná se o příležitostné akce pořádané SRPŠ Načeradec 

o.s. 

 dotací a grantů získaných SRPŠ Načeradec o.s.. 

2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SRPŠ Načeradec o.s. a na jediném účtu u 

zvoleného peněžního ústavu. 

3. SRPŠ Načeradec, o.s. nakládá se svými prostředky hospodárně. O hospodaření s 

prostředky SRPŠ Načeradec, o.s. rozhoduje výbor. Výbor může stanovit výši 

finančních limitů pro nakládání s majetkem, do nichž může s prostředky SRPŠ 

Načeradec, o.s. samostatně nakládat předseda, v jeho zastoupení místopředseda a 

pokladník. 

4. Výbor předkládá zprávu o činnosti a hospodaření SRPŠ Načeradec, o.s. min. 1x ročně 

Shromáždění rodičů a přátel.  

5. Kontrola hospodaření je prováděna revizní komisí min. 1x ročně, je-li komise 

ustanovena. O výsledku informuje tato komise výbor SRPŠ Načeradec, o.s. a její 

zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro Shromáždění rodičů a přátel. 

6. Revizní komise: 

a) revizní komise má 3 členy, je volena Shromážděním rodičů a přátel, 

b) jednou ročně zkontroluje evidenci peněžních a hmotných prostředků a o výsledku 

    kontroly provede zprávu, 

c) zpráva z kontroly komise jednou ročně zveřejní na Shromáždění rodičů a přátel. 

 

Článek VII.  

Zánik 

1. O zániku občanského sdružení rozhoduje shromáždění rodičů a přátel. Pro přijetí 

     rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů shromáždění rodičů a 

     přátel. 
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Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány SRPŠ Načeradec o.s.. 

2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení výborem SRPŠ Načeradec o.s. . 

3. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou k dispozici u předsedy SRPŠ Načeradec o.s..  

 

 

V Načeradci dne 27. listopadu 2012 

 

 

Přípravný výbor:  

 

Bc. Helena Kůrová, bytem Pravonín 35, 257 09  Pravonín 

Zuzana Píšová, bytem Tisek 8, 257 08 Načeradec 

Kateřina Beranová-Slánská, bytem Vajgarská 269/16, 190 00  Praha 9 - Kyje 


