
Stanovy Klubu rodičů a přátel při Základní škole Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod 

Třemšínem, o.s. 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Klub rodičů a  přátel Základní školy Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem,o.s. (dále 

jen Klub)se sídlem : Základní škola Jakuba Jana Ryby, Komenského 543, Rožmitál pod 

Třemšínem, 262 42, je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, 

kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných výchovných zařízení jako 

dobrovolné sdružení občanů podle zákona č.83/1990 Sb. 

 

2. Klub je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a 

prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro 

jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

 

3. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 

organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, 

jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a 

vzájemného respektování. 

 

 

II. Cíle Klubu 

 

Činnost klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy 

a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího 

poslání.  

Zejména: 

- působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině 

- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a 

s úlohou rodičů  při jejich naplňování 

- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 

jejich vyřizování 

- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky při zajišťování výchovné činnosti  a zlepšování školního prostředí 

- zajišťuje spolu se školou kulturní, společenské akce – např. plesy, jarmarky, burzy 

apod. 

- podávání žádostí o granty  v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti 

 

 

 

III. Členství v Klubu 

 

1. Členství v klubu je dobrovolné a rozlišuje se na: 

 

a) individuální členství: 

 

- rodičů žáků školy 

- ostatních osob 

 

 



b) kolektivní členství : 

 

- členem klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR,  která souhlasí 

se stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. 

 

 

2. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let, která souhlasí se stanovami 

Klubu. Rodiče žáků se stávají  na školní rok členy Klubu, zaplatí-li  Klubu stanovený   

finanční příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku. 

 

3. Ostatní členové jsou přijímáni do Klubu na základě písemné přihlášky. O přijetí  do     

Klubu rozhoduje Rada Klubu  rodičů a přátel při ZŠ J.J. Ryby v Rožmitále p.Tř. 

 

 

4. Členství v Klubu zaniká : 

- vystoupením člena na základě jeho oznámení 

- vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena 

- uplynutím doby na níž byl stanoven příspěvek pro rodiče 

 

 

 

IV. Práva a povinnosti člena 

 

1. Základní právo členů Klubu je být informován o činnosti a hospodaření Klubu nejméně 

jednou ročně. 

 

2. Členové mají dále tato práva: 

a) podílet se aktivně na činnosti Klubu 

b) účastnit se  shromáždění členů Klubu s rozhodujícím hlasem 

c) být volen do orgánů Klubu 

d) předkládat své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání  svých 

návrhů 

3. Základní povinnosti člena jsou : 

- dodržovat stanovy Klubu, plnit usnesení orgánů Klubu a vykonávat svěřené funkce 

- včas platit členský poplatek 

 

 

 

V. Orgány Klubu   

 

1. Nejvyšším orgánem je shromáždění členů (valná hromada), která se schází nejméně jednou 

ročně a rozhoduje o zásadních otázkách. 

Zejména : 

- o zániku Klubu 

- schvaluje stanovy Klubu a jejich změny 

- schvaluje rozpočet a hospodaření Klubu a Rady Klubu 

- volí jednou za rok Radu Klubu, která je složena ze zástupců jednotlivých tříd  

- rozhoduje o způsobu voleb do Rady Klubu 

 



2. Jednání shromáždění členů je právoplatné při účasti nadpoloviční  většiny všech řádných 

členů. Usnesení se přijímají  nadpoloviční většinou přítomných.  

 

3. Mimořádné shromáždění členů svolává Rada Klubu ze svého rozhodnutí nebo na žádost 

nejméně 20% členů. 

 

4. Rada Klubu řídí činnost Klubu v období mezi shromážděním členů (valnou hromadou). 

Rada Klubu  je volena na dobu jednoho roku a má 3 – 19 členů. Rada Klubu si zvolí 

předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele. Rada Klubu je odpovědná shromáždění členů 

(valné hromadě). 

Rada Klubu jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady. Usnesení jsou 

právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou přítomných. Rada Klubu se schází nejméně 

jednou za čtvrt roku . Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání 

ředitele/ku, popř. další zástupce školy. 

 

5. Rada Klubu rozhoduje o všech otázkách , které nejsou vyhrazeny shromáždění členů. 

Zejména: 

- zastupuje Klub navenek a to tak, že dva členové Klubu vystupují společně 

- uzavírá smlouvu o spolupráci s ředitelem školy 

- svolává shromáždění členů 

- hospodaří s majetkem Klubu podle rozpočtu schváleného shromážděním členů 

 

 

VI. Majetek a hospodaření Klubu 

 

1. Majetek Klubu tvoří členské přípěvky, dary, výnosy akcí, zisk z grantů a jmění Klubu. 

Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Pokud mají rodiče na 

jedné škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou za nejmladší dítě. 

 

2. V případě zániku Klubu přechází majetek  a finanční zůstatek na ZŠ. 

 

3. Hospodaření Klubu se děje vždy podle rozpočtu schváleného shromážděním členů. 

Odchylky od  rozpočtu, projednané a schválené Radou Klubu, musí potvrdit následující 

shromáždění členů. 

 

4. Kontrolu hospodaření Klubu provádí kontrolní orgán Klubu volený Radou na dobu jednoho 

roku. Jeho členové mají právo účastnit se jednání Rady Klubu.  

 

VII. Závěrečné ustanovení 

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Klubu u Ministerstva vnitra České 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


