
Zá pis č lenske  sčhů ze Spolků rodič ů  pr i ZS  á 
MS  Proseč  31. r í jná 2018, 15:30 
 

Program: 
1. Jednání Výboru Spolku rodičů 

2. Jednání Členské schůze Spolku rodičů 

3. Schůzka vedení školy s rodiči 

 

1. Jednání Výboru Spolku rodičů 
Přítomní členové: 

1. A Ivana Košňarová PŘÍTOMNA 

1. B Eva Daňková PŘÍTOMNA 

2. třída Marie Rejmanová PŘÍTOMNA 

3. třída Veronika Roušarová PŘÍTOMNA 

4. třída Eliška Macháčková PŘÍTOMNA 

5. třída Eva Prášková PŘÍTOMNA 

6. třída Olga Klímová PŘÍTOMNA 

7. třída Břetislav Fridrich  

8. A Andrea Sodomková PŘÍTOMNA 

8. B Jiří Klesnil PŘÍTOMNA 

9. třída Kamila Schejbalová PŘÍTOMNA 

 Celkem 10 

 

 Výbor zvolil předsedkyní Spolku Evu Práškovou 

PRO = 8 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 2 

 Výbor zvolil místopředsedkyní Spolku paní Kamilu Schejbalovou. 

PRO = 8 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 2 

 Výboru zvolil pokladníkem Spolku Mgr. Veroniku Roušarovou. 

PRO = 8 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 2 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jednání Členské schůze Spolku rodičů 
 

Přítomno je 18 členů (prezenční listina je přílohou zápisu). 

Předsedkyně Spolku konstatovala po 15 minutách od zahájení Členské schůze její usnášeníschopnost. 

 

 Členská schůze bere na vědomí členy výboru, které za své zástupce zvolili jednotlivé třídy: 

seznam viz výše 

 Členská schůze souhlasí s navrženými změnami Stanov Spolku rodičů při Základní škole a mateřské škole 

Proseč (Stanovy jsou přílohou zápisu). 

PRO = 18 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 0 

 Členská schůze bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Spolku ve školním roce 2017/2018. 

 Členská schůze souhlasí s výsledkem hospodaření Spolku za školní rok 2017/2018 ve výši: příjmy 

62.066,63 Kč, výdaje 52.810,00 Kč, zůstatek 33.366,57 Kč (zpráva o hospodaření Spolku je přílohou zápisu). 

PRO = 18 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 0 

 Členská schůze souhlasí se složením kontrolní komise: Andrea Sodomková, Kamila Schejbalová, Eva 

Prášková. 

PRO = 18 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 0 

 Členská schůze souhlasí s výší členského příspěvku 200,- Kč na školní rok 2018/2019. 

PRO = 18 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 0 

 Výbor souhlasí se splatností členského příspěvku 1 měsíc od Členské schůze. 

PRO = 18 PROTI = 0 ZDRŽELO SE = 0 

 

3. Schůzka vedení školy s rodiči 
 Nikdo z přítomných rodičů nevznesl na vedení žádný dotaz. 

 Na schůzku nikdo další nepřišel. 

 

 

 

 

Zapsala dne 9. 11. 2018 

Eva Prášková 

 



Příloha 1: Prezenční listina 

 

 



Příloha 2: Stanovy Spolku rodičů při Základní škole a mateřské škole Proseč 

Navržené změny jsou vyznačené červeně. 

Čl. 1 Název, forma a sídlo 

1. 1.  Název: Spolek rodičů při Základní škole a mateřské škole Proseč (dále jen Spolek). Místo vypsaného 
názvu lze použít rovněž zkrácený název Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Proseč, který je rovnocenným názvem 
s názvem vypsaným. 

1. 2. Sídlo: Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč.  

1. 3. Spolek je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou. 

1. 4. Spolek je zapsaným spolkem, podřízeným úpravě spolků dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v 
platném znění (dále jen „OZ“). 

1. 5. Spolek je nástupnickou organizací Sdružení rodičů a přátel dětí při Základní škole v Proseči, IČO: 
69171769. 

Čl. 2 Charakter Spolku 

2. 1. Spolek je dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým sdružením občanů zastupujícím zájmy 
dětí. Prosazuje principy jejich vzdělávání a výchovy, pomáhá zajistit Základní škole a mateřské škole 
Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč (dále jen Škola) podmínky pro všestranný rozvoj osobností dětí a 
jejich pozdější uplatnění v životě. 

2. 2. Spolek je zájmová organizace nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s vedením Školy, s orgány samosprávy a státní správy, 
jinými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování. 

Čl. 3 Hlavní činnost a účel 

3. 1. Účelem Spolku je sdružovat zákonné zástupce žáků a dětí, přátele Školy, vytvářet prostor pro 
vzájemnou spolupráci, pomáhat svou činností potřebám Školy a organizovat mimoškolní aktivity dětí. 

3. 2. Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit Školy, 
organizace kulturních, společenských a sportovních akcí podporujících rozvoj dětí a vytváření prostředí 
pro spolupráci Školy a rodičů. 

3. 3. Činnost Spolku je zaměřena především na: 

podporu žáků a dětí Školy, 

spolupráci při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických podmínek žáků a dětí Školy, 

podporu vzdělávací, sportovní a kulturní činnosti Školy, 

podporu zájmových, sportovních a odborných aktivit žáků a dětí školy, 

spolupráci při zabezpečování a zlepšování spolupráce Školy s rodiči, 

zabezpečení organizace společenských, kulturních či sportovních akcí, 

spolupráci při organizaci společenských, kulturních či sportovních akcí pořádaných Školou, 

přispívání Škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování 
činnosti Školy a zlepšování školního prostředí, 

shromažďování finančních a materiálních prostředků pro podporu aktivit a investic Školy, zejména na 
základě dobrovolných příspěvků zákonných zástupců žáků a dětí Školy. 

3. 4. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména: 

zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve Škole, právech a povinnostech žáků a dětí, 
zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, 

seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly Školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, 

podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života Školy, 



seznamuje vedení Školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, 

přispívá Škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování 
školního prostředí, na nadstandardní školní pomůcky, soutěže, exkurze, výjezdy na školy v přírodě, 
lyžařské výcviky apod. 

pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo 
movitých věcí apod. 

předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, 

členové Spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci Školy, 

působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině, 

aktivně spolupracuje se Školskou radou při řešení společných cílů. 

3. 5. Případný zisk z činnosti Spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu Spolku nebo 
pro správu Spolku. 

Čl. 4 Členství ve Spolku 

4. 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí 
se stanovami Spolku a jeho činností. 

4. 2. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, zúčastnit se členské schůze, volit a 
být volen do orgánů Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky k jeho činnosti a osobně se 
zúčastnit projednávání svých návrhů. 

4. 3. Vznik členství ve Spolku: 

rodiče a zákonní zástupci žáků nebo dětí Školy, kteří zaplatí členský příspěvek, se stávají 
automatickými členy Spolku na aktuální jeden školní rok, 

ostatní osoby se stávají členy po podání písemné přihlášky výboru a zaplacení členského příspěvku, 

na vznik členství není právní nárok. 

4. 4. Členství ve Spolku zaniká: 

ukončením školní docházky žáka nebo dítěte do Školy pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, 
ledaže by tento člen písemně požádal o zachování členství, 

doručením písemné žádosti o skončení členství výboru, 

vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené výborem; o vyloučení člena rozhoduje 
po opakované výzvě k zaplacení příspěvku výbor 

úmrtím člena, 

zánikem Spolku. 

4. 5. Při ukončení členství nebo vyloučení člena mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných 
darů. 

4. 6. Člen spolku má právo zejména: 

aktivně a pravidelně se podílet na veškeré činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, 

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, 

osobně se účastnit projednávání svých návrhů, 

být informován o činnosti výboru Spolku a o hospodaření. 

4. 7. Člen spolku je povinen zejména: 

dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu Spolku, 

včas platit členské příspěvky schválené Spolkem, 

aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 
v rozporu se zájmy Spolku. 



Čl. 5 Členské příspěvky 

5. 1. Každý člen je povinen platit členské příspěvky podle těchto Stanov. 

5. 2. Výši a splatnost členského příspěvku za dítě navštěvující Školu určuje pro každý školní rok Členská 
schůze. Navštěvuje-li školu více sourozenců, platí rodiče členský příspěvek pouze za jednoho z nich. 
Placení příspěvku a jeho výše za ostatní sourozence je dobrovolné. 

5. 3. Členské příspěvky se hradí v hotovosti k rukám pokladníka, nebo pověřené osoby, kterou je zpravidla 
třídní učitel, případně vedení školy. 

5. 4. Člen, jenž není zákonným zástupcem dítěte navštěvujícího Školu v příslušném školním roce, platí 
příspěvek v dobrovolné výši. 

Čl. 6 Orgány Spolku 

6. 1. Orgány Spolku jsou: Členská schůze, Výbor, Předseda spolku, Kontrolní komise. 

6. 2. Členská schůze 

Členská schůze tvořená všemi členy Spolku je jeho nejvyšším orgánem. 

Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 
následující, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí 
zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. 

Do působnosti členské schůze zejména náleží: 

rozhodovat o změně stanov, 

stanovovat výši a splatnost členských příspěvků, 

schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem, 

schvalovat výsledek hospodaření Spolku, 

volit členy kontrolní komise, 

rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku, 

Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát do roka. 

Na žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je 
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí 
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku 
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat 
zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

Oznámení o konání členské schůze zveřejní výbor na webových stránkách Školy 
(http://www.zsprosec.cz/) a vyvěšením na viditelném místě školy. 

Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů. Pokud se nadpoloviční 
většina členů ve stanovený čas začátku jednání členské schůze nesejde, získá členská schůze 
usnášeníschopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných členů. 

Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době usnášení. 

Výbor, nebo ten, koho tím pověřila členská schůze, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů 
od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách školy (http://www.zsprosec.cz/). 

6. 3. Výbor 

Výbor je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

Výbor má takový počet členů, kolik tříd je ve škole v daném školním roce, přičemž minimální počet 
členů výboru je stanoven na 5. Členy výboru si volí zákonní zástupci žáků a dětí v jednotlivých třídách 
na funkční období jednoho školního roku. Opětovné zvolení je možné. Každý ze členů výboru může z 
této funkce odstoupit. 



Členové výboru volí předsedu, místopředsedu a pokladníka na funkční období jednoho školního roku. 
Opětovné zvolení je možné. Předseda, místopředseda a pokladník zastupují Spolek navenek. Jednat 
jménem Spolku může vždy předseda společně s dalším členem výboru. 

Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do 
nejbližšího zasedání členské schůze. Výbor řídí činnost Spolku zejména takto: 

svolává členskou schůzi, 

vede evidenci členů, 

projednává změny ve stanovách, 

schvaluje účetní závěrku, 

projednává rozpočet, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující rok, 

navrhuje výši a splatnost členského příspěvku, 

rozhoduje o přijetí za člena, 

rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka nebo dítěte školy, 

rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov, 

informuje o svých rozhodnutích členy prostřednictvím webových stránek školy. 

Schůzi výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Na schůze výboru mohou být 
podle potřeby zváni hosté. 

Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů 
mají stejnou váhu. V případě shodného počtu hlasů, rozhodne Předseda Spolku. 

6. 4. Předseda Spolku 

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním 
z dalších členů výboru 

Předseda Spolku: 

rozhoduje o běžných záležitostech Spolku, 

spolu s dalším členem výboru jsou oprávněni udělit plnou moc k zastupování spolku třetí osobě, 

je volen ze zvolených členů výboru, 

je před členskou schůzí odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý 
chod, 

připravuje podklady pro jednání výboru a členské schůze, 

vede členskou schůzi, ověřuje její usnášeníschopnost a pořizuje zápis z jejího jednání, 

může delegovat některé své kompetence na místopředsedu Spolku nebo na další členy výboru, 
případně na další členy Spolku. 

6. 5. Kontrolní komise 

Kontrolní komise má 3 členy a je volena na členské schůzi. Funkční období je jeden školní rok. Opětovné 
zvolení je možné. Členem kontrolní komise může být každý člen Spolku. 

Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření Spolku. Vždy ke konci svého funkčního období provede 
o výsledku hospodaření zápis a předloží na následné členské schůzi členům. Při případných zjištěných 
závažných nedostatků je kontrolní komise povinna oznámit tyto skutečnosti předsedovi Spolku a 
vedení Školy. 

Čl. 7 Zásady hospodaření 

7. 1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené Členskou 
schůzí pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů mohou být výnosy z akcí pořádaných Spolkem, dary, 
dotace a výnosy z dalších aktivit apod. 

7. 2. Takto získané prostředky jsou vynakládané výhradně ve prospěch žáků a dětí Školy, na úkony spojené 
s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 



7. 3. Dispoziční právo k účtu Spolku má předseda a pokladník, každý z nich samostatně. 

7. 4. Evidenci hospodaření vede pokladník, nebo předseda a vždy při jednání členské schůze ji předkládá ke 
kontrole členům výboru. 

7. 5. Dohlédací činnosti provádí Kontrolní komise. 

7. 6. Spolek přebírá kontinuálně účet a pokladnu se všemi finančními prostředky z dosavadního 
registrovaného Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Proseč. 

Čl. 8 Zánik Spolku 

8. 1. Spolek zaniká zrušením s likvidací. 

8. 2. O zániku rozhoduje Členská schůze. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a 
závazky Spolku. 

8. 3. Zánik písemně ohlásí předseda Spolku řediteli školy. 

8. 4. Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne Škole, která jej použije k financování školních 
aktivit svých žáků a dětí. 

Čl. 9 Závěrečná ustanovení  

9. 1. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Členská schůze Spolku písemným zápisem. 

9. 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

9. 3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 31. 10. 2018, jejíž konání je potvrzeno 
zápisem ze dne 9. 11. 2018. Znění těchto stanov je účinné dnem zápisu do spolkového rejstříku 
vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. 

 

 

V Proseči dne 9. 11. 2018 

 

 

 

         Předseda Spolku 



Příloha 3: Zpráva o hospodaření Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Proseč za školní rok 2017/2018 k 31. 8. 2018 

 

 

Stav financí k 1. 9. 2017:  24109,94 Kč 

Stav účtu:  10217,94 Kč 
Pokladna:  13892,00 Kč 
 

 

Příjmy celkem k 31. 8. 2018:  62066,63Kč 

Členské příspěvky Spolku:  33600,00 Kč 
Příjem – vstupné vánoční koncert:  5211,00 Kč 
Příjem – vstupné Prosečská hvězda:  2438,00 Kč 
Příjem – vstupné Závěrečný koncert:  2519,00 Kč 
Pěvecké sbory:  14297,00 Kč 
Šotek:  4000,00 Kč 
Úrok v bance:  1,63 Kč 
 

 

Výdaje celkem k 31. 8. 2018:  52810,00 Kč 

Cestovné na soutěže:  10627,00 Kč 
Knižní odměny:  1145,00 Kč 
Doprava do Národního divadla 9. tř:  12565,00 Kč 
Šerpování – 9. A, 9. B:  1911,00 Kč 
Pěvecké sbory:  26425,50 Kč 
Poplatky bance:  57,00 Kč 
 

 

Stav financí k 31. 8. 2018:  33366,57 Kč 

Stav účtu:  14686,57 Kč 
Pokladna:  18680,00 Kč 

 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Veronika Roušarová 
Dne:  1. 9. 2018 
 


