
Stanovy Sdružení rodičů při Masarykově základní škole, Kamenačky, z.s. 

Článek I. 

Název a sídlo  

1. Sdružení rodičů při Masarykově základní škole Kamenačky, z.s. (dále jen Sdružení 

Kamenačky) je spolkem založeným na základě ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Jedná se o samostatnou právnickou osobu, zapsanou                                 

ve veřejném rejstříku. Zkratka z.s. označuje právní formu „zapsaný spolek“. 

2. Sídlem Sdružení Kamenačky je Masarykova základní škola, Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. 

 

Článek II. 

Účel  

Účelem Sdružení Kamenačky je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, 

organizování školních a mimoškolních aktivit a finanční podpora školní a mimoškolní činnosti žáků 

Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. 

 

Článek III. 

Hlavní činnost 

Činnost Sdružení Kamenačky směřuje k naplnění účelu (viz čl. II.) a to prostřednictvím dobrovolné 

pomoci Masarykově základní škole (dále jen škola) zejména při organizování a zajišťování různých 

kulturních, sportovních a společenských akcí a při zajišťování finančních a materiálních prostředků 

pro podporu aktivit a investic školy, směřujících k modernizaci výuky, zlepšení vybavení školy a 

vnitřního i vnějšího prostředí školy.  

 

Článek IV. 

Zásady členství, práva a povinnosti  

1. Členství ve Sdružení Kamenačky je dobrovolné. Členem Sdružení Kamenačky se mohou stát 

rodiče a zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují Masarykovu základní školu Kamenačky 

v Brně a kteří souhlasí se stanovami Sdružení Kamenačky.  

2. Členové jsou do Sdružení Kamenačky přijímáni zaplacením ročního členského příspěvku. 

Minimální výše ročního členského příspěvku a termín úhrady jsou stanoveny Shromážděním 

třídních důvěrníků na konci školního roku pro následující školní rok. Nedojde-li ke změně 

výše ročního členského příspěvku, má se za to, že se jeho výše pro následující školní rok 

nemění.   

3. Platí, že rodič (zákonný zástupce), který zaplatil členský příspěvek, tímto podal přihlášku do 

Sdružení Kamenačky a automaticky se stává členem. Tímto okamžikem mu vznikají práva  a 

povinnosti člena Sdružení Kamenačky. 

4. Členství ve Sdružení Kamenačky zaniká: 

a) dnem následujícím po dni, kdy dítě člena Sdružení Kamenačky  přestane být žákem 

školy,  

b) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, 

c) vyloučením pro hrubé porušení stanov Sdružení Kamenačky, o vyloučení rozhoduje 

Shromáždění třídních důvěrníků, 



d) zánikem Sdružení Kamenačky, 

e) kdykoliv na vlastní žádost – roční příspěvek, pokud byl již uhrazen, se nevrací. 

5. Práva člena Sdružení Kamenačky: 

a) podávat návrhy a podněty k činnosti Sdružení Kamenačky, 

b) účastnit se jednání Shromáždění třídních důvěrníků, 

c) volit a být volen do orgánů Sdružení Kamenačky, 

d) podílet se na činnosti Sdružení Kamenačky v rámci svých možností, potřeb a zájmů, 

e) být informován o činnosti Sdružení Kamenačky, o hospodaření a o způsobu využití 

všech získaných prostředků Sdružení Kamenačky, 

f) navrhovat Sdružení Kamenačky konkrétní formy pomoci škole, 

g) věnovat finanční částky, popř. poskytovat materiální či jinou pomoc škole 

prostřednictvím Sdružení Kamenačky. 

6. Povinnosti člena Sdružení Kamenačky: 

a) dodržovat stanovy, respektovat usnesení orgánů Sdružení, 

b) jednat ve shodě se zaměřením a posláním Sdružení Kamenačky a podle svých 

možností se aktivně podílet na jeho činnosti, 

c) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve Sdružení 

Kamenačky, 

d) uhradit členský příspěvek. 

 

Článek V. 

Orgány Sdružení Kamenačky 

Orgány Sdružení jsou Shromáždění třídních důvěrníků, předseda Sdružení Kamenačky, místopředseda 

Sdružení Kamenačky a pokladník. 

 

Článek VI. 

Shromáždění třídních důvěrníků 

1. Shromáždění třídních důvěrníků je nejvyšším a současně výkonným orgánem Sdružení 

Kamenačky. Shromáždění rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Sdružení 

Kamenačky a má řídící funkci v běžných záležitostech Sdružení Kamenačky. 

2. Shromáždění třídních důvěrníků svolává předseda Sdružení Kamenačky dle potřeby, nejméně 

jedenkrát ročně. 

3. Shromáždění třídních důvěrníků se účastní pověření zástupci za jednotlivé třídy, kteří získali 

mandát na příslušný školní rok zvolením na třídních schůzkách rodičů. Shromáždění může mít 

nejvíce tolik členů, kolik je v příslušném školním roce ve škole tříd. 

4. O termínu konání Shromáždění třídních důvěrníků musí být všichni třídní důvěrníci 

informování včas tj. nejpozději 5 dnů před konáním Shromáždění třídních důvěrníků a 

prokazatelně (písemně nebo e-mailem). 

5. Shromáždění třídních důvěrníků je usnášeníschopné, je-li přítomna 1/3 třídních důvěrníků. 

6. Usnesení přijaté na Shromáždění třídních důvěrníků je platné při schválení nadpolovičním 

počtem třídních důvěrníků přítomných v době usnášení.  

7. Z jednání Shromáždění třídních důvěrníků jsou pořizovány zápisy, které jsou následně 

uloženy v sídle Sdružení Kamenačky k nahlédnutí. Zápisy z jednání jsou po vyhotovení 

zasílány elektronicky všem třídním důvěrníkům. Po dohodě se školou mohou být také 

zveřejněny na webových stránkách školy. 



 

 

Článek VII. 

Třídní důvěrníci 

Jsou voleni v jednotlivých třídách (včetně svých zástupců) na třídních schůzkách, zpravidla na dobu 

trvání jednoho školního roku. Na počátku nového školního roku se koná nová volba nebo je potvrzen 

stávající třídní důvěrník pro aktuální školní rok. Třídní důvěrníci předkládají k projednání                           

na Shromáždění třídních důvěrníků připomínky, stížnosti a podněty členů Sdružení Kamenačky ze 

třídy, kterou zastupují. Ve třídě, kterou zastupují, předávají členům Sdružení Kamenačky informace ze 

Shromáždění třídních důvěrníků. 

 

 

Článek VIII. 

Předseda a místopředseda 

1. Předseda je statutárním orgánem Sdružení Kamenačky. Jedná jménem Sdružení Kamenačky 

v souladu s rozhodnutím Shromáždění třídních důvěrníků.   

2. Do působnosti předsedy patří zejména: 

a) zastupovat Sdružení Kamenačky navenek, 

b) plnit další úkoly v rozsahu pověření Shromáždění třídních důvěrníků.  

3. Podepisování za Sdružení Kamenačky se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu 

spolku připojí předseda svůj podpis.  

4. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. 

5. Předseda a místopředseda jsou voleni na Shromáždění důvěrníků na dobu jednoho roku. 

 

 

Článek IX. 

Pokladník 

6. Pokladník odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků Sdružení Kamenačky. 

Pokladník je volen na Shromáždění důvěrníků na dobu jednoho roku a funkce se ujímá den 

následující po dni volby. Jméno pokladníka pro aktuální školní rok je po dohodě se školou 

zveřejněno na webových stránkách školy. Pokladník je oprávněn a povinen:  

a) vybírat a evidovat členské příspěvky, 

b) přijímat, vydávat a řádně evidovat jiné hotovostní platby ve prospěch či na vrub 

Sdružení Kamenačky, 

c) provádět a evidovat bezhotovostní platby na účtu Sdružení.  

 

Článek X. 

Hospodaření a majetek Sdružení Kamenačky 

1. Sdružení Kamenačky hospodaří a k plnění cílů využívá majetek, který tvoří příspěvky, dary, 

účelové a jiné finanční dotace, které lze použít pouze pro naplnění účelu spolku dle článku II. 

stanov Sdružení Kamenačky. 



2. Hospodaření s majetkem a finančními prostředky se řídí obecně závaznými právními předpisy 

a stanovami Sdružení Kamenačky. Prostředky nevyužité do konce školního roku se převádí do 

příštího školního roku. Sdružení Kamenačky si nemůže vzít úvěr, půjčku apod. 

3. Finanční prostředky Sdružení Kamenačky jsou uloženy na samostatnému účtu v peněžním 

ústavu.  

 

Článek XI. 

Zánik Sdružení Kamenačky  

1. Sdružení Kamenačky zanikne, jestliže se Sdružení třídních důvěrníků usnese 2/3 počtem hlasů 

přítomných třídních důvěrníků na jeho zániku.   

2. V případě zániku Sdružení Kamenačky bez právního nástupce přechází likvidační zůstatek do 

majetku školy. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy byly schváleny na Shromáždění třídních důvěrníků konaném dne 23.3.2017. 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Sdružení Kamenačky do veřejného rejstříku. 

3. Změny a doplňky stanov provádí výhradně Shromáždění třídních důvěrníků. 

4. Text úplného znění stanov je uložen v sídle Sdružení Kamenačky. 

 


