Stanovy
Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského
v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111
Čl. 1
1. Název spolku: (dále jen „spolek“)
Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského
2. Sídlo spolku:
Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského se sídlem
Libušská 320/111, 142 00 Praha 4
3. Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského je spolek ve
smyslu ustavení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový
je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace rodičů,
zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy, přátel školy a občanů,
kteří se zajímají o vzdělávání a o výchovu žáků školy.
Posláním spolku je zejména
● Předkládat podněty a seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími
cíly a úkoly školy, s úlohou rodičů při jejich naplňování
● působit na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
● vytvářet sociální klima školy
● zlepšovat podmínky pro výuku a výchovu žáků
● využívat rozšiřující formy a metody výuky
● podporovat a zvyšovat zájem žáků o předmětové a oborové soutěže
● motivovat žáky k co nejlepším studijním výsledkům
● podporovat mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím programem školy
zapojují žáky do odborných, sportovních, kulturních a dalších aktivit
● organizovat a rozvíjet spolupráci s vedením školy
● předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy
● aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy a spolupracovat s orgány státní
správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině.
● seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů.
Cílem spolku je přispívat zejména na
● výchovné, kulturní a sportovní akce
● na akce pořádané školou
● na exkurze
● na organizaci reprezentačního plesu školy

● na vylepšení prostředí školních prostor, modernizaci a vybavení výukových
technologií.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II
Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování
poslání, tak jak jsou staveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
a) Organizační pomocí při zajištění výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti školy
b) Materiální podporou školních aktivit
c) Koordinací vzájemné komunikace mezi školou, rodiči a veřejností.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Vznik členství ve Spolku:
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a jeho činností, bez rozdílu
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu.
● Členem spolku může být i právnická osoba, která se hodlá aktivně podílet
nejrůznějšími formami na jeho činnosti
● rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají automatickými členy spolku
zaplacením členského příspěvku
● ostatní osoby se stávají členy spolku po podání písemné přihlášky výboru a
zaplacení členského příspěvku.
2. Ukončení členství
● ukončením školní docházky žáka do školy, pokud nechce být dále členem spolku
● dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení
ukončení členství výboru
● úmrtím člena
● vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
spolku. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její
zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti
● nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem
● zánikem spolku.

3. Práva členů
● účastnit se činnosti spolku
● být pravidelně informován o dění ve spolku
● podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na
své podání
● na požádání se účastnit schůze výkonného výboru
● na požádání nahlédnout do dokumentace spolku
● volit a být volen do řídících orgánů spolku.
4. Povinnosti členů
● platit členské příspěvky
● chránit a zachovat dobré jméno spolku
● dodržovat stanovy spolku.
5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
6. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
Čl. IV
Orgány spolku
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) Členská schůze
b) Výkonný výbor (volený orgán)
- předseda
- jednatel (místopředseda)
- hospodář
ČL. V
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku, je nejvyšším orgánem spolku a členové
na ní uplatňují své právo rozhodovat o náležitostech spolku.
2. Do působnosti členské schůze patří
● rozhodovat o přijetí a změně stanov spolku
● určovat výši a splatnost členských příspěvků
● schvalovat návrh rozpočtu a hospodaření spolku na každý příslušný školní rok
a zprávu o činnosti spolku za uplynulé období
● volit členy Výboru spolku
● rozhodovat o zániku spolku

3. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát do roka.
4. Oznámení o konání členské schůze s určením místa času konání musí být zveřejněno
na webových stránkách školy nejméně 15 dnů před jejím konáním.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů.
6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.

Čl. VI
Výkonný výbor spolku
1. Výbor je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost a ze své činnosti se zodpovídá
členské schůzi.
2. Výbor spolku je složen z volených zástupců jednotlivých tříd a pedagogických
pracovníků školy.
3. Členy Výboru volí členská schůze.
4. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu výboru, místopředsedu a hospodářepokladníka. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, pokladník je pověřen
jménem výboru vedením evidence příjmů a výdajů. Za kontrolu hospodaření odpovídá
výkonný výbor.
5. Výbor spolku připravuje návrh rozpočtu na každý školní rok, připravuje návrh
hospodaření, plán činnosti a předkládá tyto ke schválení členské schůzi. Navrhuje výši
členského příspěvku. Na třídních schůzkách informuje členy spolku o činnosti
výboru. Vede evidenci členů spolku a rozhoduje o přijetí za člena spolku.
6. Výbor spolku se schází podle potřeby, zpravidla před konáním třídních schůzek, nebo
v mimořádných případech.
7. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve na jednání Výboru ředitelku
školy, popř. další zástupce školy.
ČL. VII
Předseda spolku
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná.
Je volen Výborem spolku z řad jeho členů.
2. Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech spolku a plní rozhodnutí Výboru
spolku.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru spolku, svolává a řídí jeho jednání.
4. Předseda svolává a vede členskou schůzi.
5. Jednatel ověřuje její usnášeníschopnost, pořizuje zápis z jejího jednání.
6. Předseda může být ve své činnosti zastoupen místopředsedou výboru.

Čl. VIII

Zásady hospodaření
1. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných spolkem.
Finanční prostředky spolku jsou vedeny v hotovosti na bankovním účtu spolku a jsou
odděleny od finančních prostředků školy.
2. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu na každý
kalendářní rok.
3. Členské příspěvky platí zákonní zástupci a žáci na školní rok v měsíci září, žáci
nástavbového studia nejpozději do konce října školního roku. Pokud žáci částku
příspěvku neuhradí, bude žákovi zamítnuta účast na akcích finančně podporovaných
z prostředků spolku.
4. Pokud žák ukončí studium příspěvek na práci spolku je nevratný.
5. Dispoziční právo k účtu spolku má předseda, místopředseda a pokladník.
6. Evidenci hospodaření vede pokladník spolku, který zpracovává roční zúčtování příjmů
a výdajů pro jednání a toto předkládá Výboru spolku.
Čl. IX
Zánik spolku
1. Spolek zaniká
● zrušením spolku s likvidací.
2. O zániku spolku rozhoduje členská schůze a Výbor spolku provede všechny úkoly
spojené se zánikem spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se
stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky spolku.
3. Zánik spolku ohlásí předseda Výboru ředitelce školy.
4. Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne SOU potravinářskému,
Praha 4-Písnice, Libušská 320/111 k financování mimoškolních aktivit pro své
studenty.
ČL. X
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze spolku ve formě písemných
číslovaných dodatků.
3. Stanovy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015
Jan Fatka
předseda Sdružení rodičů a přátel školy
Praha 18. listopadu 2014

