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Spolek rodičů a přátel 
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STANOVY  sestaveny v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ČLÁNEK 1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

Spolek rodičů a přátel  při  Základní umělecké škole v Opavě (dále jen „SRPUŠ“) se jako občanské
sdružení vzniklé dle 17. 01. 1992 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, považuje za
spolek (dále jen „spolek“) podle ustanovení § 3045, zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném
znění. SRPUŠ je spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními
předpisy. 

Název spolku: Spolek rodičů a přátel při Základní umělecké škole Opava 

Oficiální zkratka názvu spolku: SRPUŠ Opava, z. s. 

Sídlo spolku: Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava 

Identifikační číslo spolku: 449 41 404 

ČLÁNEK 2. 

ÚČEL SPOLKU 

Hlavní činnost SRPUŠ je zaměřena zejména na:

a)  aktivní  zájem  jeho členů  o  výchovu  a  vzdělávání  žáků  Základní  umělecké  školy,  Opava,  p.  o.
IČ: 47813512, zejména pak koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy, pomoc
škole při plnění jejího poslání.

b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů žáků a zákonných zástupců
a podílí se na jejich vyřizování,

c) vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli.

Spolek dále vyvíjí činnosti vedlejší, které podporují činnost hlavní:

a) přispívá dobrovolnou pomocí svých členů, i materiálními a finančními prostředky, při zajišťování
výchovné  a  vzdělávací  činnosti  žáků  školy.  Podporuje  nadané  a  handicapované  žáky.  Pomáhá
zlepšovat prostředí školy a podmínky studia. Propaguje školu při organizaci akcí pořádaných SRPUŠ
nebo ZUŠ. 

b) předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy, 

c) finančně podporuje žáky školy při jejich účasti na soutěžích, odborných kurzech, soustředěních
apod.,

d) pořádá vzdělávací  kurzy,  osvětové,  kulturní,  společenské,  umělecké akce a akce přispívající  ke
zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky,

e) spolupráce s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi,

f) podílí se na financování některých vybraných vzdělávacích programů, činností a aktivit pro žáky
školy nad rámec základní náplně vzdělávacích programů ZUŠ, 

g) vyhledává sponzory, dárce a potenciální partnery v ČR i v zahraničí,
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h) žádá o granty a získává finanční podporu z projektů v ČR i v zahraničí,

i) zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo pro podporu
aktivit Základní umělecké školy, Opava, p. o.  IČ: 47813512.

ČLÁNEK 3. 

ČLENSTVÍ, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Členství v SRPUŠ je individuální a dobrovolné.

Členem SRPŠ může být každý občan ČR starší  18 let,  pokud souhlasí  se stanovami a programem
SRPUŠ a zaplatí členský příspěvek. 

Členství  žáků  a  jejich  rodičů  či  zákonných  zástupců  vzniká  automaticky  zaplacením  členského
příspěvku za rodinu a se zahájením každého školního roku se obnovuje. 

Členem SRPŠ se může stát na základě písemné přihlášky i jiná osoba, než je uvedena v  odst. 3.3, která
se zajímá o ZUŠ a souhlasí  se  stanovami  sdružení.  Členství  vzniká  na  základě schválení  písemné
přihlášky výborem spolku a zaplacením členského příspěvku. 

Členský příspěvek je po zaplacení nevratný. 

Členství ve SRPUŠ zaniká: 

a)  Členství  v  SRPUŠ  končí  nezaplacením  členského  příspěvku  nebo  písemným  oznámením  člena
o ukončení členství zaslaného výboru SRPUŠ, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,

b) zrušením členství na základě rozhodnutí orgánů SRPUŠ, 

c) u cizinců zánikem platnosti povolení k pobytu v České republice ,

d) úmrtím,

e) zánikem organizace.

Člen má právo:

a) svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy, stížnosti a vznášet dotazy,

b) volit a být volen po dosažení 18 let věku do Výboru spolku SRPUŠ,

c) být informován o činnosti a hospodaření spolku,

d) účastnit se členských schůzí spolku,

e) aktivně se spolupodílet na činnosti SRPUŠ, 

f) se aktivně zapojit do hry v souborech a orchestrech ZUŠ Opava, po schválení ředitelem ZUŠ.

Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) respektovat usnesení orgánů spolku,
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c) řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,

d) nepoškozovat zájmy a dobré jméno SRPUŠ,

e) vystupovat v souladu s cíli a zájmy spolku.

ČLÁNEK 4. 

ORGÁNY SRPUŠ

SRPUŠ má tyto orgány 

a) členskou schůzi,

b) výbor SRPUŠ.

Orgány SRPUŠ hlasují veřejně. 

ČLÁNEK 5.  

KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ

Členská schůze SRPUŠ

a) je nejvyšším orgánem SRPUŠ. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku,

b)  svolává  se  dle  potřeby  členů,  nejméně  jedenkrát  v roce  Výborem  SRPUŠ  nebo  předsedou
organizace nebo čtvrtinou členů SRPUŠ.

Členská schůze zejména:

a) schvaluje stanovy SRPUŠ,

b) schvaluje zásady hospodaření organizace, 

c) schvaluje závěrku hospodaření za kalendářní rok,

d) volí a odvolává členy výboru SRPUŠ,

e) schvaluje výši členského příspěvku a termín splatnosti.

Členská  schůze  je  schopna  usnášení,  pokud je  přítomna jedna  pětina  všech  členů.  Nesejde-li  se
potřebný počet členů, odloží se zahájení schůze o 15 minut a poté je členská schůze usnášeníschopná
za libovolného počtu přítomných členů spolku.

O svolání členské schůze budou členové informováni vývěskou ve veřejně přístupných prostorách
školy ( na všech budovách ZUŠ ) a na webových stránkách ZUŠ Opava, 14 dnů před datem svolání
členské schůze. 

Z jednání  schůze se vždy pořizuje zápis  a  souhrn přijatých usnesení,  součástí zápisu je  prezenční
listina.
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Výbor SRPUŠ 

Výbor  je  výkonným  orgánem  spolku,  který  řídí  činnost  spolku  mezi  členskými  schůzemi,  a  to
v souladu se stanovami spolku a usneseními členské schůze. Výbor je volen členskou schůzi.

Je nejméně tříčlenný (předseda, místopředseda, hospodář). Počet členů výboru je určován členskou
schůzi a je vždy lichý.

Předsedu, místopředsedu a hospodáře zvolí výbor spolku veřejným hlasováním, a to ze členů spolku
zvolených členskou schůzi do Výboru SRPUŠ.

Volební období všech členů výboru je pětileté, počíná dnem zvolení a končí však nejpozději do 30 dnů
po uplynutí 5 let ode dne zvolení. Předání funkcí proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10
dnů  ode  dne  zvolení  nových  členů  výboru.  Za  případnou  prokazatelnou  škodu  způsobenou
nepředáním funkce podle předchozí věty, které zavinil předávající člen výboru, nese zodpovědnost
předávající člen výboru v souladu s právními předpisy.

Člen výboru může být volen opětovně. 

V případě odstoupení, úmrtí či odvolání předsedy spolku musí být do 3 měsíců zvolen nový předseda,
po tuto dobu zastupuje předsedu místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru.

Zasedání výboru svolává a řídí předseda, nebo člen výboru pověřený předsedou podle potřeby.

Výbor zejména:

a) odpovídá za chod spolku,

b)  zajišťuje  vedení  účetnictví,  inventarizaci  majetku  spolku  a  plní  povinnost  vůči  orgánům státní
správy,

c) odpovídá za hospodaření s majetkem spolku,

d) svolává zasedání členské schůze,

e) předkládá členské schůzi ke schválení výsledek hospodaření,

f)  v  případě poklesu členů výboru jmenuje  výbor náhradní  členy do nejbližšího  zasedání  členské
schůze. 

Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za pololetí školního roku. Výbor svolává jeho
předseda v případě nutnosti i jiný člen Výboru. 

Z jednání výboru pořizuje pověřený člen Výboru zápis, jehož součástí je seznam zúčastněných.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. K přijetí usnesení výboru
je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů Výboru.
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ČLÁNEK 6. 

FUNKCIONÁŘI SRPUŠ

Předseda SRPUŠ

a)  předseda je  statutárním orgánem spolku.  Zastupuje  spolek  navenek,  řídí  a  koordinuje  činnost
spolku.  V případě  dlouhodobé  nepřítomnosti  předsedy  je  pověřen  zastupováním  místopředseda
spolku, popřípadě pověří Výbor spolku jiného člena Výboru,

b) svolává a řídí výbor organizace,

c) činí rozhodnutí v rámci působnosti spolku,

d) má podpisové právo ke všem písemnostem spolku určeným státním orgánům, zaměstnavatelským
subjektům a dalším právnickým a fyzickým osobám,

e) odpovídá za hospodaření spolku,

d) odpovídá za činnost organizace a Výboru.

Místopředseda SRPUŠ

a) zastupuje předsedu organizace na základě pověření předsedou spolku a dále v  nezbytně nutném
rozsahu  do  doby  zvolení  nového  předsedy  spolku  v případě  úmrtí,  dlouhodobé  nepřítomnosti,
odvolání nebo odstoupení předsedy.

Hospodář SRPUŠ

a) zajišťuje kompletní vedení účetnictví spolku a evidenci členské základny. Seznam členů spolku není
zveřejněn.  V seznamu  jsou  o  členovi  s přihláškou  zapsány  tyto  údaje:  jméno  a  příjmení,  datum
narození, místo pobytu či trvalého bydliště a e- mailová adresa,

b) dle pokynů předsedy nebo místopředsedy spolku provádí běžné platby a účetní operace, vede
pokladnu spolku a zajišťuje uložení finančních prostředků spolku,

c) má společně s předsedou dispoziční právo k financím spolku, jak v pokladně, tak i na bankovním
účtu spolku.

ČLÁNEK 7. 

HOSPODAŘENÍ SRPUŠ 

SRPUŠ hospodaří se svým majetkem samostatně, a to podle rozpočtu předem schváleného Členskou
schůzi, nebo bez rozpočtu. SRPUŠ neodpovídá za závazky svých členů. Kontrolu hospodaření provádí
výbor průběžně. 

Majetek SRPUŠ tvoří zejména příjmy:

a) členské příspěvky, 

b) mimořádné příspěvky, 

c) výnosy z vlastního majetku, 
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d) dary fyzických a právnických osob,

e)  výnosy  z akcí  a  činností  pořádaných  SRPUŠ  a  popřípadě  výnosy  z akcí,  na  kterých  se  SRPUŠ
spolupodílí  se   ZUŠ Opava,

f) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a fondů,

Výdaje SRPUŠ jsou prostředky vynaložené:

a) na věcné odměny žákům, 

b) zajišťován výchovné a vzdělávací činnosti žáků školy,

c) péči o nadané a handicapované žáky, 

d) zlepšování školního prostředí a podmínek studia, 

e) startovné na soutěžích a festivalech, doprava na vystoupení, soutěže apod.,  

f) propagace ZUŠ a jejich žáků. 

g) sponzorské dary a  převod movitého majetku ve prospěch  ZUŠ Opava

ČLÁNEK 8. 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Není-li z těchto stanov zřejmé nebo jsou pochybnosti o kompetenci orgánů k nějakému úkonu nebo
činnosti, je k takovému úkonu příslušný Výbor SRPUŠ. 

Předávání dokladů, zpráv, podkladů a jiných informací apod., se činí v zásadě elektronickou poštou,
zaručený elektronický podpis  se nevyžaduje,  výjimky z  těchto pravidel  může stanovit  výbor nebo
členská schůze.

Případné spory uvnitř SRPUŠ o výklad některých ustanovení stanov, vnitřních prováděcích předpisů
nebo přijatých rozhodnutí, rozhoduje předseda. 

Členové Výboru SRPUŠ mohou rozhodovat o záležitostech SRPUŠ, s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění
a  likvidaci  majetku  SRPUŠ,  korespondenčním  hlasováním  pomocí  elektronické  komunikace,
nevyžaduje se zprávy opatřovat zaručeným elektronickým podpisem. 

Tyto stanovy nabývají  platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí a nahrazují  v  plném rozsahu
předchozí revize těchto stanov. 

 

V Opavě, dne 19. 11. 2019
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