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STANOVY SPOLKU BOZ ENKA z.s. 

Článek I. - Základní ustanovení 
1) Název: Boženka z.s. - spolek rodičů a přátel školy Základní školy Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres 
Šumperk (dále jen „spolek“). 
2) Sídlo: Boženy Němcové 1503/15, 78901 Zábřeh. 
3) IČ : 22833633 
5) Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, zejména učitelů a rodičů či jiných zákonných zástupců 
žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu ve smyslu § 214 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Spolek je nepolitickým svazkem, nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a správy, ani jiných 
institucí. 

Článek II. - Účel spolku 
1) Hlavním účelem spolku je sdružovat členy spolku za účelem podpory a rozvoje činnosti Základní školy Zábřeh, 
Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk (dále jen „škola“) a jejich žáků a zajišťování pomoci škole v její činnosti. 
Jedná se o podporu zejména v těchto oblastech: 
- spolupůsobení při zlepšení vybavenosti školy, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a modernizace výuky 
- podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery, 
- podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných a mimoškolních aktivit žáků, 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči, 
- rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli školy 
- vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy na žáky, 
- seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy s úlohou rodičů při jejich 
naplňování, 
- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů společně s jejich podílem na kladném 
vyřízení, 
- předkládání podmětů a doporučení konceptů výchovně vzdělávací soustavy s vyjádřením se z pohledu rodičů k 
právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže, 
- podpora spolupráce při zabezpečování společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pořádaných 
školou, 
- rozvoj zájmové činnosti žáků ve škole a mimoškolních aktivit žáků školy, zejména organizace soutěží, her a 
dalších akcí organizovaných při škole, včetně jejich (spolu)financování a pořizování odměn, cen a dárků účastnícím 
se žákům 
- aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními 
školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže 
- podpora žáků školy. 

Článek III. - Činnost spolku 
1) Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších 
výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 
2) Činnost spolku směřuje k naplnění účelu stanoveného v článku II. stanov, co by společného zájmu jeho členů. 
Ke splnění svého účelu spolek zejména: 
1. zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a 
pedagogických pracovníků, 
2. seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování 
3. podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy 
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4. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů související s provozem školy, se 
vzděláváním a mimoškolní činností žáků a podílí se na jejich vyřizování 
5. přispívá škole, jejím žákům nebo zaměstnancům podílejících se na akcích spolku, materiálními a finančními 
prostředky na zajišťování výchovné činnosti školy a zlepšování školního prostředí, na nadstandardní školní 
pomůcky, na výjezdy na školy v přírodě apod. 
6. předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy 
7. působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině 
8. aktivně spolupracuje se školskou radou při řešení společných cílů 
9. propaguje školu 
10. pořádá a organizuje kulturní, vzdělávací, společenské či sportovní akce 
3) Každý žák školy přispívá na činnost spolku finanční částkou, která bude odsouhlasena členskou schůzí pro daný 
školní rok. Určená částka bude splatná vždy k poslednímu dni měsíce ledna daného školního roku. 

Článek IV. - Členství spolku 
1) Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 
stanovami spolku a jeho činností. 
2) Členství ve spolku je dobrovolné, o přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku. 
3) Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky do spolku, jejíž součástí je souhlas s obsahem stanov 
spolku. Členové spolku neplatí žádné členské příspěvky. 
4) Spolek vede seznam svých členů, registr má na starosti předseda spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů 
spolku je oprávněn provádět statutární orgán spolku. Seznam členů spolku je neveřejný. 
5) Členství spolku zaniká: 
a) Smrtí člena spolku. 
b) Vystoupením člena spolku. Vystoupení je jednostranný písemný úkon člena spolku. Členství zaniká dnem 
doručení písemného oznámení o vystoupení výboru spolku. 
c) Vyloučením člena spolku. Člen může být ze spolku vyloučen, jestliže opakovaně a i přes písemnou výstrahu 
porušuje členské povinnosti nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. O vyloučení, které musí být 
členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze. 
d) Zánikem spolku. 

Článek V. - Práva a povinnosti členů spolku 
1) Každý člen spolku má právo: 
a) Účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, kdy každý člen má jeden hlas. 
b) Volit a být volen do orgánu spolku. 
c) Předkládat připomínky, návrhy a podněty k činnosti spolku orgánům spolku a osobně se zúčastnit projednávání 
svých návrhů. 
d) Více jak jedna třetina členů spolku má právo svolat mimořádnou členskou schůzi, a to mimo pravidelné schůze i 
v případě, že tak neučiní statutární orgán ve lhůtě do 14 dnů od doby, kdy o to byl požádán. 
e) Být informován o činnosti spolku a hospodařením spolku. 
f) Požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, je-li v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
stanovami. 
g) Aktivně se podílet na plnění účelu spolku. 
2) Každý člen spolku má povinnost: 
a) Dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku. 
b) Svým jednáním nenarušovat činnost spolku, vyvarovat se činnosti poškozující spolek a přispívat k dobrému 
jménu spolku.Článek VI. - Orgány spolku 
1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) Členská schůze, 
b) Výbor, 
c) Předseda spolku. 
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Článek VII. - Členská schůze 
1) Členská schůze je tvořena všemi členy spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 
2) Členská schůze se schází v termínu určeném statutárním orgánem, nejméně jednou za rok, obvykle v termínu 
prvních třídních schůzek. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku, kdy termín, místo a program členské 
schůze oznámí členům spolku prostřednictvím webových stránek školy, a to nejméně 14 dní před termínem 
konání členské schůze. 
3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů spolku nebo 
kontrolní komise. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, 
může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 
4) Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů 
přítomných. 
5) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze projednat a rozhodnout, jen 
se souhlasem dvou třetin přítomných členů. 
6) Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je usnášení schopná a poté zajistí volbu předsedy zasedání 
členské schůze a zapisovatele. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který zajistí statutární orgán do 30 dnů 
od jejího ukončení. 
7) Členská schůze zejména: 
a) volí a odvolává členy výkonného výboru, 
b) volí a odvolává členy kontrolní komise, 
c) rozhoduje o změně stanov spolku 
d) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 
e) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 
f) vyjadřuje se k výši příspěvku na činnost spolku, 
g) dává návrhy a podněty výboru spolku na změny fungování spolku a jeho činnosti 
h) určuje rámcový plán činnosti a cíle činnosti pro další období; v tomto ohledu může ukládat úkoly výboru spolku 
i) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 
j) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, fúzi, rozdělení. 
k) rozhoduje o dalších věcech v rámci spolku, které si vyhradí. 
9) Člen spolku se může nechat na schůzi zastoupit. Pro takové zastoupení (byť i nečlenem spolku) se nevyžaduje 
plná moc a člen spolku se považuje za přítomného na členské schůzi.  

Článek VIII. - Výbor 
1) Výbor je výkonným orgánem spolku. 
2) Výbor je pětičlenný s předsedou spolku. Předseda výboru svolává a řídí jednání výboru. Funkční období člena 
výboru jsou 4 školní roky. Tentýž člen spolku může být volen opakovaně. 
3) Výbor: 
a) koordinuje a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi,  
b) sestavuje zprávu o činnosti spolku za předcházející školní rok, 
g) sestavuje zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok, 
4) Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 
6) Výbor se schází dle potřeby, nejméně 2x za školní rok. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní 
komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 
7) Výbor je schopný usnášet se za účasti většiny členů výboru. Usnesení přijímá výbor většinou hlasů členů 
přítomných. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. 

Článek IX. - Předseda spolku 
1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. 
2) Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu 4 školních roků. 
3) Předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku. 
4) Předseda spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku. 
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5) Předseda spolku je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech jednáních, které 
jménem spolku vykonal. 
6) Předseda spolku spravuje bankovní účet spolku. 
7) Předseda spolku svolává členskou schůzi a schůzi výboru. 

Článek X. - Společná ustanovení o členství ve výboru a kontrolní komisi 
1) Za členy výboru nebo kontrolní komise spolku mohou být voleni jen členové spolku starší 18 let. 
2) Funkce člena výboru a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 
3) Každému členu výboru a kontrolní komise spolku náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Výbor se může usnést, 
že v jednotlivých případech bude hlasovat tajně. 
4) Člen spolku, který je do své funkce zvolen, může z funkce písemně odstoupit, je však povinen oznámit to 
orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy písemné odstoupení bylo doručeno orgánu spolku, jehož je 
členem. 

Článek XI. - Majetek a hospodaření spolku 
1) Majetek spolku tvoří finanční prostředky v pokladně a na bankovním účtu spolku. 
2) Majetek spolku lze použít k účelům, které jsou v souladu s účelem spolku uvedeným v jeho stanovách.  
3) Z majetku spolku se hradí i výdaje na vlastní činnost spolku. 
4) Peněžní prostředky spolku budou vedeny na samostatném bankovním účtu spolku u peněžního ústavu 
určeném výborem spolku. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat předseda spolku. Při 
nakládání s peněžními prostředky je předseda vázán obecně právními předpisy a těmito stanovami. 
5) Peněžní prostředky budou vypláceny z účtu spolku na základě schváleného rozpočtu členskou schůzí. 
6) Výbor zpracovává zprávu o hospodaření spolku. 

Článek XII. - Trvání spolku 
1) Spolek byl založen na dobu neurčitou. 

Článek XIII. - Zrušení spolku 
1) Spolek se zrušuje: 
a) Rozhodnutím výboru spolku, 
b) Rozhodnutím orgánu veřejné moci dle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Výbor spolku s rozhodnutím o zrušení spolku, zvolí likvidátora spolku, který dále postupuje dle § 269 a násl. 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 
1) Statutární orgán bez zbytečného odkladu po schválení 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. 304/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2) 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 Zábřeze, dne 20.5.2019 


