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STANOVY SPOLKU 
„Říčanský potůček, z.s.“ 

  

 

I. 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

  

1) Říčanský potůček,z.s. je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců 

žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle 

zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.  

2) Spolek používá název „Říčanský potůček,z.s.“ (dále jen „SŘP“).  

3) Sídlem SŘP je Rosická 440, Říčany, 664 82.  

4) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na pobočné spolky.  

  

  

II. 

Činnost SŘP 

  

1) Činnost SŘP je zaměřena především na:  

- koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí;  

- účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání;  

- respektování práv, potřeb a zájmů dětí;  

- koncepci výchovně vzdělávací práce školy;  

- sledování materiálních podmínek školy;  

- sledování a vytváření zájmové činnosti na škole;  

- vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;  

- organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu mateřské 

školy Říčany a jejích žáků.   

 

2) Ke splnění těchto základních cílů SŘP zejména:  

- zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, 

zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími 

cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;  

- podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;  

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

vyřizování;  

- přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a 

zlepšování školního prostředí apod.;  

- pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo 

movitých věcí apod.;  

- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové SŘP mají 

právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;  

- působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině.  

  

  

III. 

Orgány SŘP 

  

1) Orgány spolku jsou:  

a) členská schůze;  

b) výkonný výbor;  

c) předseda spolku. 
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IV. 

Členská schůze 

  

1) Členská schůze tvořená všemi členy SŘP je jeho nejvyšším orgánem.  

 

2) Členskou schůzi svolává Výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka a dále vždy, když o to požádá 

nejméně jedna třetina všech členů SŘP.  

 

3) Oznámení o konání členské schůze zveřejní Výkonný výbor na webových stránkách mateřské školy 

(www.msricany.cz) a dále prostřednictvím třídních učitelů nejméně 30 dnů před jejím konáním.  

 

4) Není-li členská schůze na svém zasedání schopná usnášet se, svolá Výkonný výbor náhradní 

zasedání členské schůze nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze 

předtím svoláno. Usnesení přijímá za účasti libovolné účasti členů. 

 

5) Členská schůze zejména:  

- volí nejméně 2 zástupce z každé třídy do Výkonného výboru;  

- odvolává členy Výkonného výboru;  

- je informována o práci Výkonného výboru, zejména:  

a) o změnách stanov SŘP;  

b) o účetní závěrce, popř. výroční zprávě SŘP;  

c) o výši a splatnosti členského příspěvku;  

d) o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka mateřské školy;  

e) o zrušení členství v případě porušení stanov SŘP.  

 

6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení 

přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. 

 

7) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.  

 

  

V. 

Výkonný výbor 

  

1) Výkonný výbor je výkonným orgánem SŘP, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.  

 

2) Výkonný výbor má nejméně 7 členů, vždy však lichý počet členů.  

 

3) Členství ve Výkonném výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze 

členů a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkční období je stanoveno na jeden školní 

rok. Člen Výkonného výboru může být zvolen opakovaně.  

 

4) Výkonný výbor řídí činnost SŘP:  
- projednává zprávu o činnosti školy (i výroční zprávu);  

- svolává členskou schůzi; 

- vede evidenci členů SŘP;  

- projednává změny ve stanovách SŘP;  

- schvaluje účetní závěrku, popř. výroční zprávu SŘP;  

- projednává rozpočet SŘP, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující rok;  

- navrhuje výši a splatnost členského příspěvku;  

- rozhoduje o přijetí za člena SŘP; 

- rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka školy;  

- rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov SŘP;  

- informuje o svých rozhodnutích členy SŘP prostřednictvím webových stránek školy;  
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- koordinuje a řídí jeho činnost mezi zasedáními členské schůze. 

   

5) Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, ekonoma–pokladníka. Předseda, 

místopředseda a pokladník zastupují SŘP navenek, a to tak, že dokumenty podepisují každý 

samostatně.  

 

6) Schůzi Výkonného výboru svolává předseda Výkonného výboru, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda, nejméně dvakrát do roka. 

  

7) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.  

 

8) Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

  

9) Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců, nesejde usnášeníschopná 

členská schůze, přebírá její pravomoci Výkonný výbor.  

  

  

VI. 

Předseda spolku 

  

1) Předseda spolku je statutárním orgánem SŘP, zastupuje SŘP navenek a jedná jeho jménem. 

Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech spolku.  

 

2) Předseda spolku je oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku třetí osobě.  

 

3) Předsedu volí Výkonný výbor.  

 

4) Předseda je před členskou schůzí odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru, vedení 

účetní evidence a plynulý chod spolku.  

 

5) Předseda připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru.  

  

  

VII. 

Členství v SŘP 

  

1) Individuálním členem SŘP se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami SŘP 

a jeho činností.  

 

2) Člen SŘP má právo aktivně se podílet na každé činnosti SŘP, zúčastnit se členské schůze SŘP, 

volit a být volen do orgánů SŘP, vznášet své názory, náměty, připomínky a osobně se zúčastnit 

projednávání svých návrhů.  

 
3) Členství je vázáno na podmínku zaplacení členského příspěvku. Zájem o členství lze projevit 

písemnou přihláškou.  

 

4) Členství vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena rozhoduje Výkonný výbor spolku. 

 

5) Členství člena SŘP zaniká:  

- ukončením školní docházky žáka do mateřské školy pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, 

ledaže by tento člen požádal o zachování členství;  

- doručením žádosti o skončení členství Výkonnému výboru;  

- vyloučením ze SŘP pro neplacení členského příspěvku. O vyloučení člena rozhoduje po 

opakované výzvě k zaplacení příspěvku Výkonný výbor SŘP;  
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- úmrtím člena;  

- zánikem spolku.  

 

6) Člen SŘP je povinen dodržovat stanovy SŘP, rozhodnutí orgánů SŘP a zaplatit ve stanovené lhůtě 

členský příspěvek.  

  

  

VIII. 

Zásady hospodaření 

  

1) SŘP získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené 

Výkonným výborem pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů SŘP mohou být výnosy z akcí 

pořádaných SŘP, dary, dotace, výnosy z majetku SŘP, jeho dalších aktivit atp.  

 

2) Dispoziční právo k účtům SŘP má předseda, místopředseda a ekonom-pokladník.  

  

  

IX. 

Zánik spolku 

  

1) Spolek zaniká:  

- zrušením spolku s likvidací 

- fůzí spolků 

- rozdělením spolku  

 

2) Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne obci Říčany, která jej použije k veřejně 

prospěšným cílům.  

  

  

X. 

Závěrečná ustanovení 

  

1) Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména 

ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.  

  

  

V Říčanech dne 1. 2. 2014  

  

  

  

 …………………………………..     …………………………………  

Eva Goldová        Petra Kopečná  

Datum narození 26. 9.1980     Datum narození 7. 12. 1979 
Bydliště V Dědině 9, Říčany, 66482    Bydliště Brněnská 602, Říčany, 66482 

  

  

  

  

…………………………………..  

Petra Desová 

Datum narození 15. 11. 1975 

Bydliště Mrštíkova 397, Říčany, 66482 


