Stanovy
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Praze 4, Na Planině 1393
I. Úvodní ustanovení
1. Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Praze 4, Na Planině 1393 (dále jen Sdružení)
2. Sídlo sdružení: Základní škola, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
3. Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako
dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.
4. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků ZŠ Na Planině a jejich zákonných zástupců. Hájí a
prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě
společnosti.
5. Sdružení je nezávislé 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 Sdružení
Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na
účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Sdružení zejména:
 působí na rodiče k 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 a vzdělávací
činnosti, chodu školy jako organizace, péče o nadané i handicapované žáky, zlepšování školního prostředí, propagace školy,
jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
 předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

III. Členství
1. Individuálním členem Sdružení může být každý občan České republiky starší 18 let, který souhlasí se stanovami Sdružení.
2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku nebo
vystoupením člena ze Sdružení formou písemného oznámení doručeného Radě rodičů.
3. Člen má právo:
 aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení
 volit a být volen do orgánů Sdružení
 navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů
4. Člen Sdružení je povinen dodržovat ustanovení stanov Sdružení a včas platit členský příspěvek.

IV. Orgány Sdružení
1. Orgány Sdružení jsou:
 Rada rodičů
 Výbor Rady rodičů
 Revizní komise
2. Radu rodičů (dále jen Rada) tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd. Zástupce třídy volí a odvolávají všichni přítomní rodiče (či
jiní zákonní zástupci) žáků příslušné třídy. Volby zástupců tříd do Rady se konají alespoň jednou ročně, zpravidla v době prvních
třídních schůzek v daném školním roce.
Rada je nejvyšším orgánem Sdružení. Schází se alespoň dvakrát ročně, zpravidla v době třídních schůzek organizovaných školou.
Rada rozhoduje o změnách stanov, určuje výši členských příspěvků, schvaluje pravidla hospodaření a projednává další důležité
záležitosti, které se týkají činnosti Sdružení. Rada rozhoduje formou hlasování. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina zástupců tříd. Rozhodnutí Rady je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Výbor Rady rodičů (dále jen Výbor) tvoří členové Sdružení. Počet členů Výboru, jejich jednotlivé funkce a délku funkčního
období určuje Rada. Návrh na člena Výboru může podat kterýkoliv člen Sdružení. Jednotlivé členy Výboru volí z předložených
kandidátů Rada na svém zasedání.
Členové Výboru ze svého středu volí předsedu.
Výbor řídí činnost Sdružení v době mezi jednotlivými jednáními Rady. Výbor jedná s vedením školy a plní další úkoly uložené
Radou. Rozhoduje o hospodaření s prostředky Sdružení podle pravidel stanovených Radou.
Výbor rozhoduje formou hlasování, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy. Výbor může pověřit předsedu, aby v rámci pravomocí výboru jednal jménem celého výboru.

5. Revizní komisi tvoří členové Sdružení. Počet členů Revizní komise a délku jejího funkčního období určuje Rada. Návrh na člena
Revizní komise může podat kterýkoliv člen Sdružení. Jednotlivé členy Revizní komise volí z předložených kandidátů Rada na
svém zasedání.
Revizní komise se schází podle potřeby. Hlavním úkolem Revizní komise je dohlížet na dodržování stanov Sdružení, kontrolovat
dodržování usnesení Rady a kontrolovat hospodaření Sdružení. S výsledky své kontrolní a revizní činnosti Revizní komise
seznamuje Radu rodičů.
6. Sdružení ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd, popř. školy k jednání o zásadních
společných otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole a dalších zájmů dětí a jejich rodičů, jakož i k volbě orgánů Sdružení.

V. Hospodaření Sdružení
1. Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a
finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje Rada rodičů.
2. Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské
období Radou rodičů. Kontrolu hospodaření provádí Revizní komise volená Radou.

VI. Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

