
STANOVY 

Spolku s názvem Spolek rodičů a přátel dětí školy při Střední zdravotnické škole Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizaci, z. s. 

 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel dětí školy při Střední zdravotnické škole Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizaci, z.s. (dále též „spolek“).  

2) Sídlem spolku je Brno, Veveří, Jaselská 190/7, PSČ 602 00 

3) Spolek je spolek ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. právnickou osobou 

způsobilou k právnímu jednání. 

4) Spolek je samosprávným, nepolitickým svazkem rodičů, zákonných zástupců 

nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů se společným zájmem o práci školy. 

5) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí 

těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém plném znění v sídle spolku. Činnost 

spolku se dále řídí vnitřními předpisy, směrnicemi a dalšími dokumenty vydávanými 

příslušnými orgány spolku.  

 

čl. II. 

Účel spolku 

Spolek zastupuje zájmy žáků Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové 

organizace a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje vzdělávání a výchovu žáků, 

všestranný rozvoj jejich osobností a podmínky pro jejich uplatnění v životě. Cílem je podpora 

studijních, sportovních a kulturních aktivit žáků, oceňování nejlepších žáků a absolventů školy, 

podpora nadaných sociálně slabých žáků na základě požadavků školy. Dalším cílem je také 

získávání materiálních a finančních prostředků k modernizaci výuky.  

 

čl. III. 

Hlavní činnosti 

Spolek zejména: 

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

rodičů při vzdělávání žáků školy,  

- je seznamován vedením školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, případně se 

podílí na jejich vyřizování,  

- přispívá škole dobrovolnou prací svých členů, materiálními a finančními prostředky 

k modernizaci výuky,  

- podporuje studijní, sportovní a kulturní aktivity žáků, oceňuje nejlepší žáky a 

absolventy školy,  

- podporuje nadané nebo sociálně slabé žáky, a to na základě požadavku školy,  

- předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy,  

- ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd 

k jednání o zásadních společenských otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole a 

dalších zájmů dětí a jejich rodičů, jakož i k volbě orgánů spolku.  

 



Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku. 

 

čl. IV. 

Členství ve spolku 

1) Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které splňují podmínky 

uvedené v čl. II. těchto stanov.  

2) Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Užším výborem Rady 

rodičů.  

3) Spolek vede evidenci svých členů. Do evidence se kromě jména, příjmení, data narození 

a adresy trvalého pobytu zapisuje také elektronická adresa, určená ke svolání orgánů 

spolku.  

4) Členství zaniká: 

a. Vyloučením. O vyloučení rozhoduje rada rodičů na návrh kteréhokoliv člena 

spolku, a o návrhu rozhodne na nejbližším zasedání. 

b. Úmrtím člena. 

c. Zánikem spolku. 

d. Dnem, kdy členův potomek nebo zletilý žák ukončí nebo zanechá studium  

na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, p.o., neprojeví-li písemně  

před ukončením studia člen svou vůli zůstat členem i po skončení studia 

potomka.  

5) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. 

 

čl. V. 

Práva a povinnosti členů 

1) Člen spolku má zejména právo 

- volit a být volen do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti, dovršení věku 

18 let a za podmínek stanovených těmito stanovami; 

- navrhovat své zástupce do orgánů spolku za podmínek stanovených těmito 

stanovami; 

- účastnit se a hlasovat v Radě rodičů; 

- podílet se dle svých osobních schopností a možností na činnosti spolku; 

- využívat všech služeb poskytovaných spolkem;  

- podávat návrhy a připomínky všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými 

připomínkami. 

2) Povinnosti řádných členů jsou zejména 

- dodržovat stanovy spolku a další vnitřní předpisy a jednat v souladu s účelem 

spolku;  

- uhradit odsouhlasený roční příspěvek v termínech stanovených Radou rodičů 

spolku; 

- aktivně se podílet na plnění účelu spolku; 

- svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku; 

- řádně pečovat a hospodařit se svěřenými prostředky spolku; 

- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku; 

- neprodleně ohlásit změnu údajů uvedených v přihlášce; 



3) Další práva a povinnosti mohou stanovit vnitřní předpisy spolku schválené radou rodičů 

na návrh kteréhokoliv člena spolku. 

čl. VI. 

Orgány spolku 

1) Orgány spolku jsou 

- Rada rodičů 

- Širší výbor Rady rodičů  

- Užší výbor Rady rodičů 

2) Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni členové spolku. Radu 

rodičů svolává Užší výbor Rady rodičů; není-li pak v pořadí jeho předseda, 

místopředseda nebo pokladník. Rada rodičů se svolává pozvánkou, obsahující navržený 

program jednání. Pozvánka se zasílá mailem, na adresy uvedené v seznamu členů, 

nejméně 7 dnů přede dnem konání Rady rodičů.  

3) Rada rodičů je usnášeníschopná, je-li zastoupena nadpoloviční většina členů spolku; 

nesejde-li se usnášeníschopná Rada rodičů, svolá Užší výbor Rady rodičů nejpozději  

do jednoho měsíce náhradní Radu rodičů, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet 

přítomných. Ustanovení odstavce 2) věty za středníkem platí obdobně. Rada rodičů 

přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Při zahájení Rady 

rodičů zvolí členové ze svých řad předsedajícího a zapisovatele, kteří vyhotoví zápis a 

zajistí podpisy členů spolku na listině přítomných. Předsedající a zapisovatel podepisují 

zápis z jednání Rady rodičů.  

4) Zápis o konání Rady rodičů obsahuje aspoň  

- název a sídlo spolku; 

- místo a čas konání Rady rodičů; 

- jméno a příjmení předsedajícího a zapisovatele; 

- popis projednávaných bodů schůze; 

- rozhodnutí včetně výsledků hlasování. 

5) Rada rodičů 

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny. K přijetí rozhodnutí o změně 

stanov je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů; 

- schvaluje na návrh Širšího výboru Rady rodičů výši příspěvků; 

- schvaluje směrnice, normy a další předpisy. 

 

6) Širší výbor Rady rodičů je orgánem spolku, složeným z volených zástupců tříd. Jeho 

členy mohou být pouze členové spolku. Každá třída na Střední zdravotnické škole Brno, 

Jaselská, p.o. (dále také „škola“) má právo zvolit jednoho zástupce, kterého volí rodiče, 

zákonní zástupci žáků, popřípadě zletilí žáci třídy.  

7) Zasedání Širšího výboru Rady rodičů svolává kterýkoli jeho člen nejméně jednou ročně. 

Zasedání se svolává písemnou pozvánkou, která obsahuje navržený program jednání. 

Pozvánka se zasílá mailem, na adresy uvedené v seznamu členů, nejméně 7 dnů přede 

dnem zasedání Užšího výboru Rady rodičů. Zasedání se koná zpravidla v den konání 

třídních schůzek rodičů.  



8) Širší výbor Rady rodičů je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina 

členů výboru. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny 

všech členů Širšího výboru Rady rodičů. 

9) O konání zasedání Širšího výboru Rady rodičů se pořizuje zápis. Ze zasedání se 

vyhotovuje zápisu, odstavec 4) platí obdobně.  

10) Zasedání Širšího výboru Rady rodičů jsou přístupná všem členům spolku a mohou být 

přizváni ředitel či další zástupci školy, jedná-li se se o otázkách souvisejících s prací 

školy. Širší výbor Rady rodičů schvaluje rozpočet spolku, volí a odvolává z řad členů 

spolku členy Užšího výboru Rady rodičů, navrhuje výši finančních příspěvků a 

rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou těmito stanovami svěřeny jiným 

orgánům spolku.  

11) Užší výbor Rady rodičů je statutárním orgánem spolku, jeho členy jsou předseda, 

místopředseda a pokladník, kteří jsou voleni a odvoláváni Širším výborem Rady rodičů. 

Jeho členové jednají za spolek navenek každý samostatně, písemné právní jednání musí 

být podepsáno vždy nejméně dvěma členy Užšího výboru Rady rodičů. Užší výbor 

Rady rodičů průběžně kontroluje plnění rozpočtu spolku.  

12) Funkční období členů Užšího a Širšího výboru Rady rodičů jsou čtyři roky. Skončí-li 

členům těchto orgánů členství ve spolku, zanikne jejich členství v orgánech i před 

skončením jejich funkčního období.  

 

čl. VII. 

Majetek a hospodaření 

 

1) Rozpočet spolku je schvalován Širším výborem Rady rodičů, jeho plnění je 

kontrolováno Užším výborem Rady rodičů. Spolek se při hospodaření s majetkem řídí 

platnými právními předpisy a účetními standardy.  

2) Majetek spolku tvoří: 

- finanční příspěvky členů spolku, rodičů žáků školy navržené Širším výborem a 

schválené Radou rodičů. 

- dary a dotace fyzických nebo právnických osob,  

- úroky z finančních prostředků uložených spolkem u peněžního ústavu určených pro 

materiální a finanční pomoc škole.   

čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy a všechny 

orgány spolku. 

2) Ostatní práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

zejména pak § 214 a násl. 

3) Znění těchto stanov bylo schváleno Radou rodičů konanou dne 12. 9. 2019, jejíž konání 

je potvrzeno zápisem ze dne 12. 9. 2019. Znění těchto stanov je účinné od 12. 9. 2019. 

 

V Brně dne 12. 9. 2019               Ing. Marcela Hudcová, předsedkyně      

                                                     Alena Poliaková, místopředsedkyně   

                                                     Veronika Růžičková, pokladník     


