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Stanovy spolku
KLUB nooIČŮ n pŘÁrrl Šroly, z. s'

Čtánek s.
Úvodní ustanavení

1. Název spo|ku: K|ub rodičů a přáte| ško|y, z. s. - (zapsaný spo|ek, dále jen,,Spo|ek..).
2. Sídlo Spo|ku: U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1.

3. Spo|ek je za|ožen na dobu neurčitou.

Č|ánek z.
Cíl činnostÍ Spolku

1. Cí|em činnosti Spo|ku je sdruŽovat přáte|e VoŠTŘ a SUŠTŘ (dá|e jen ,,Ško|a..; -
rodiče, Žáky, studenty, abso|venty a všechny příznivce Št<oly s úko|em všestranně
podporovat umě|eckou, odbornou a spo|ečensko-pedagogickou činnost Ško|y tak,
aby si udrŽe|a a propagova|a své dobré jméno a poskytova|a svým žákŮm a
studentům co nej|epší moŽnosti k všestrannému odbornému, umě|eckému i
společenskému rozvoji.

2. Za tímto Úče|em bude Spo|ek:
a. seznamovat veřejnost s pedagogickou a umě|eckou činností Št<oty

b' organizovat odborné studijní exkurze, zájezdy, návštěvy výstav apod. s|ouŽící
k vŠestrannému rozvoji žákŮ a studentů a prohIubující jejich vzdě|ání

c. připravovat pro širší veřejnost akce propagující obory uměleckého řemes|a
vyučované Ško|ou

d. iniciovat, připravovat a pořádat výstavy, přeh|ídky a sympozia současného
výtvarného umění

e. spo|upracovat s organizacemi věnujícími se výtvarnému a zejména texti|nímu
umění.

3. Da|šíformy a konkretizaci činnosti stanoví va|ná hromada.

Clánek 3.
Čtenství a č|enský příspěvek

1. Č|enem Spo|ku se můŽe stát kaŽdá fyzická osoba starší 18 |et, která se ztotoŽňuje
s cí|i Spo|ku, souh|así s jeho stanovami a chce ve Spo|ku působit.

2. Č|enstvíve Spo|ku vzniká zap|acením č|enského příspěvku a současně podpisem,
kteým vyjadřuje souh|as s č|enstvím v KRPŠ. Zap|acením č|enského příspěvku
současně č|en Spo|ku projevuje vů|i být vázán těmito stanovami Spo|ku.

3. Č|enství zaniká:
a. nezap|acením č|enského příspěvku ve stanovené |hůtě;
b. vystoupením č|ena Spo|ku;
c. úmrtím č|ena Spo|ku;
d. vy|oučením č|ena na zák|adě závažného porušení stanov Spo|ku; o vyloucení

rozhodne va|ná hromada Spo|ku; a
e. zánikem Spo|ku.

4. KaŽdý č|en Spo|ku má právo podí|et se na činnosti Spo|ku, účastnit se, vystupovat a
h|asovat na va|né hromadě, vyjadřovat se k činnosti Spo|ku, předk|ádat návrhy'
podněty a připomínky k činnosti Spo|ku a výboru a být informován o činnosti Spo|ku.



5. Výše ročního č|enského příspěvku je vŽdy určena výborem pro přís|ušný ško|ní rok.
Stanovená výše je minimální výší č|enského příspěvku s tím, Že kaŽdý č|en můŽe
uhradit příspěvek vyšší.

Clanek 4.
Úrgány.$polk*

1. orgány Spo|ku jsou výbor a va|ná hromada.

Clánek 5'
VÝbor

1. Statutárním a výkonným orgánem Spo|ku je výbor. Rozhoduje o všech zá|eŽitostech
Spo|ku, pokud nenív těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází d|e potřeby,
nejméně však jednou ročně'

2' Výbor má 3 č|eny. Funkční období č|ena výboru je 5 |et.

3. Výbor zejména:
a. volísvého předsedu a místopředsedu,
b. zajišťuje činnost Spo|ku v sou|adu se stanovami a rozhodnutím va|né

hromady,
c. odpovídá č|enské základně spo|ku za svou činnost,
d. schva|uje plán a finanční rozpočet spo|ku,
e. zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví'
f. zajišt'uje a kontro|uje Úče|né a hospodárné čerpání a vynak|ádánífinančních

prostředků.
4. Výbor spo|ku je usnášeníschopný při přítomnosti všech č|enů výboru a rozhoduje ve

všech otázkách prostou většinou přítomných č|enů.
5. Jménem spo|ku jedná předseda, včetně finančních závazkŮ s jednorázovým p|něním

do 50 000 Kč. Je-|i pro právní úkon, kteý činívýbor, předepsaná písemná forma, čije
p|nění vyšší neŽ 50 000 Kč, zastupují spo|ek spo|ečně předseda výboru a da|ší č|en
výboru.

Clánek 6"

Valná hrarnada

1. Va|ná hromada je nejvyšším orgánem Spo|ku.
2' Va|nou hromadu tvořívšichni č|enové Spo|ku.
3. Va|ná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou h|asů přítomných č|enů. KaŽdý č|en

Spolku má jeden h|as.
4. Do působnosti va|né hromady ná|eŽí zejména.

a. schva|ování stanov Spo|ku, jejich změn či dop|ňků,
b. rozhodnutí o vy|oučení č|ena Spo|ku,
c. rozhodnutí o rozpuštění Spo|ku nebo o fúzi či rozdě|ení Spo|ku.

5. Ze schŮze va|né hromady se pořizuje zápis, ktený podepisuje zvo|ený zapisovate| a
předseda nebo místopředseda výboru. Do zápisu z va|né hromady můŽe nah|édnout
a pořídit siz něj kopii kaŽdý č|en Spo|ku.

Cí;án*k 7,
Majeťex a zásady llt;spudařeni

1. Spolek jako právnická osoba je oprávněn v sou|adu s obecně závaznými právními
předpisy nabývat do svého v|astnictví movitý i nemovitý majetek.

2. Spo|ek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:



z č|enských příspěvků;
z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných
institucí; a

c. z da|ších v|astních projektů a aktivit Spo|ku
3. Prostředky Spo|ku jsou vydávány za Úěe|em uskutečňování jeho úče|u a v sou|adu

s úče|em Spo|ku.

Clánek B"

Zrušení spolku

1. Spolek se zrušuje:
a. dobrovolným rozpuštěním'tÚzí nebo rozdě|ením Spo|ku,
b. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení

2. Zrušuje-|i se spo|ek dobrovo|ným rozpuštěnÍm, rozhodne současně va|ná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

3. Spo|ek zan|ká výmazem ze spo|kového rejstříku.

a.
b.

V Praze dne 28. června2017

Podepsán předseda výboru Spo|ku: ,'hz,


