
Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí školy při Základní umělecké škole 

v Hulíně 
 

1. Název spolku 

 

Spolek  rodičů a přátel dětí školy při Základní umělecké škole v Hulíně (dále jen Spolek) 

 

2. Sídlo spolku 

 

nám. Míru 123, 768 24 Hulín 

 

3. Účel spolku 

 

Spolek je dobrovolným nepolitickým spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se 

zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy. 

 

4. Cíle spolku 

 

a) spolupracovat s vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména 

v oblastech výchovné a umělecké práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a 

materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy. 

b) hájit zájmy dětí, prosazovat všestranný rozvoj jejich osobnosti a vytvářet příznivé podmínky pro 

jejich plné uplatnění v životě a ve společnosti. 

c) pořádání společenských akcí a koncertů 

d) organizování uměleckých zájmových kroužků 

 

5. Členství ve spolku 

 

Členem Spolku se může stát každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí s jeho stanovami a 

programem. 

 

Členství:  

a) vznikne na základě písemné přihlášky nebo zaplacením členského příspěvku; 

b) nevznikne, není-li zaplacen členský příspěvek (jeho výši stanovuje členská schůze Spolku na daný 

školní rok); 

c) zaniká: 

- úmrtím člena 

- bez dalšího ukončením školní docházky v ZUŠ Hulín všech dětí člena Spolku 

- na základě písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku. 

- rozhodnutím výboru  při nedodržení práv a povinností člena Spolku. 

 

6. Práva a povinnosti členů 

 

Člen má právo: 

a) aktivně se podílet na každé činnosti Spolku. 

b) volit a být volen do orgánů Spolku. 

c) vyjadřovat své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich projednávání. 

 



Člen má povinnost: 

a) dodržovat stanovy Spolku. 

b) platit členský příspěvek po dobu svého členství v Spolku. 

c) aktivně spolupracovat při realizaci stanovených cílů Spolku. 

d) zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst a dobré jméno Spolku. 

e) respektovat a zachovávat důvěrnost informací, o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností 

Spolku. 

 

7. Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

a. Členská schůze 

b. Statutární orgán – Výbor ( dále jen „Výbor“ ) 

 

Členská schůze 

a) je nejvyšším orgánem Spolku, tvoří ji všichni členové Spolku. 

b) je usnášení schopná, pokud je řádně oznámena 10 dnů předem. 

c) je svolávána Výborem minimálně dvakrát během školního roku. 

d) pokud není stanoveno jinak, o členech Výboru, rozpočtu spolku na školní rok a dalších 

záležitostech, týkajících se činnosti spolku, rozhoduje prostá většina přítomných členů. 

e) ze svých řad volí členy Výboru na dobu neurčitou. 

f) přijímá odstoupení členů Výboru a ty také svým hlasováním odvolává. 

g) může změnit nebo zrušit rozhodnutí Výboru. 

h) dvoutřetinovou většinou přítomných členů může měnit stanovy spolku. 

i) stanoví podmínky vzniku členství. 

j) stanoví a schvaluje výši členského příspěvku. 

k) z jednání se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných. 

 

Výbor 

a) je řídící orgán Spolku. 

b) je tvořena funkcemi: předseda,  místopředseda, člen výboru – pokladník. 

c) svolává členskou schůzi. 

d) její členové jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou. 

e) její členové jsou statutárními zástupci Spolku a jsou oprávněni samostatně jednat jménem Spolku 

ve všech záležitostech. 

f) hospodaří s prostředky Spolku a vypracovává každoroční zprávu o hospodaření. 

g) je povinna pravidelně informovat všechny členy spolku o činnosti Spolku. 

h) je povinna se scházet minimálně dvakrát ročně, její zasedání svolává předseda. 

i) jednání rady se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. 

j) při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve na jednání ředitele, popř. další zástupce 

školy. 

 

 

 

8. Změna stanov 

 

O změně stanov rozhoduje členská schůze Spolku nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů 

a to písemným dodatkem, který je součástí stanov. 

Vyhotovení úplného aktualizovaného znění zajistí Výbor neprodleně po schválení stanov. 



Stanovy jsou uloženy v sídle Spolku, u předsedy a dalších členů výboru. 

 

9. Hospodaření spolku 

 

Majetek Spolku tvoří příspěvky členů, sponzorské dary, výnosy z akcí pořádaných Spolkem, dotace a 

granty. 

Se svým majetkem hospodaří Spolek  samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu schváleným 

členskou schůzí. 

Zprávu o hospodaření Spolku předkládá pokladník na členské schůzi. 

 

 

10. Zánik spolku 

 

O zániku Spolku rozhoduje členská schůze. 

V případě zániku Spolku přechází likvidační zůstatek do majetku Základní umělecké školy Hulín, 

příspěvkové organizace. 

 

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 22. května 2018 

 

 

V Hulíně 25. květen 2018 

 

 

 

                                                                                                                                   Irena Janů 

   předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


