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S  T  A  N  O  V  Y 

 
 

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Bučovice 
 

 

 

 
§1  Základní ustanovení 

 
 

Název spolku:    SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY  při ZUŠ Bučovice 
 
Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Bučovice ( dále jen SRPŠ při ZUŠ 
Bučovice nebo jen „spolek“) je dobrovolnou organizací členů z řad rodičů, zákonných 
zástupců žáků a ostatních občanů, kteří mají zájem o práci školy.  
 
 

§2  Zřizování spolku 
 

Sídlo spolku: 
 
Sídlem SRPŠ při ZUŠ Bučovice je Základní umělecká škola Bučovice, Vyškovská 486,  
685 01 Bučovice.  
 

 
§3  Postavení spolku 

 
 
Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy a spolupracuje na 
základě partnerství a vzájemného respektování s vedením školy a zřizovatelem školy. 
 

 
§4  Cíl a činnost spolku 

  
 
Cíl spolku:  

 
a) podpora výchovně vzdělávací činnosti a spolupráce školy s rodinou a ostatní  veřejností 
na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů 
 
b) materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti školy, spolupráce s dalšími tuzemskými i 
zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, 
zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové 
organizace Základní umělecké školy. 
 
Činnost spolku: 
 
a) spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a cíli školy a 
s úlohou rodičů při jejich naplňování  
 



b) seznamuje ředitele školy s náměty a připomínkami ze strany členů - rodičů a podílí se na 
jejich vyřizování  
c) podílí se finančně na veškeré koncertní činnosti, tanečních vystoupeních a výtvarných 

výstavách  

d) finančně přispívá žákům na soutěže, zájezdy, soustředění, prezentace  
 
e) ve spolupráci s vedením školy vydává jednou ročně pro všechny členy zprávu o 
hospodaření, ve které jsou členové (rodiče) informováni o činnosti a dalších záměrech školy  
 
f) pomáhá při propagaci a reprezentaci školy ( hradí např. cestovné, odměny v soutěžích, na 
třídních předehrávkách, koncertech, výstavách, přehlídkách) 
 

- peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno žákům a zaměstnancům školy, 

případně třetím osobám, k plnění výše uvedených cílů. K plnění těchto cílů získává 

spolek dary od fyzických i právnických osob. 

 
 

§5  Orgány spolku 
 
 
Orgány spolku:  
 
a)členská schůze 
b)výbor spolku 
c)revizor 
 
Členská schůze: 
 
Členská schůze se schází dle potřeby. Jedenkrát ročně jsou však všichni členové písemně 
informováni o činnosti a dalších záměrech školy.  
Rozhoduje: 

- o zániku SRPŠ 
- schvaluje stanovy a jejich změny 
- schvaluje a projednává rozpočet 
- volí předsedu, hospodáře a revizora 
- schvaluje vynaložené prostředky na činnost 
 

   
Výkonný výbor: 
 
Výkonný výbor je výkonným orgánem.  
Má toto složení:  
a)předseda 
b)jednatel 
c)hospodář 
d)revizor  
Rozhoduje: 
       - o všech zásadních otázkách SRPŠ - program a cíl činnosti  
                                                                   - zásady hospodaření 
                                                                   - jednání s dalšími organizacemi 
Jménem výboru je oprávněn jednat jeho předseda a jednatel, v době jejich nepřítomnosti 
osoba, kterou určí.  
 



 
Revizor: 
 
Revizor je kontrolním orgánem spolku.  
Kontroluje: 

- hospodaření a správu jeho majetku 
- upozorňuje výbor spolku na zjištěné nedostatky 
- předkládá návrhy na zlepšení hospodaření s prostředky spolku 
- provádí kontrolu nejméně jedenkrát ročně 
- vypracovává zprávu o hospodaření  

 
 
 

§6  Hospodaření 
 

 
Majetek spolku tvoří: 

- členské příspěvky 
- dary fyzických a právnických osob 
- sponzorské příspěvky 
- výtěžky z akcí spolku 
- výnosy z jeho jmění 
- granty a dotace 

 
Evidenci majetku spolku a hospodaření vede hospodář dle obecně platných předpisů, 
především evidenci příjmů, výdajů a majetku.  
 
Účetní doklady podepisuje předseda nebo jednatel a hospodář. 
 
Členům SRPŠ je jednou ročně předkládána zpráva o hospodaření.  
 
Členské příspěvky vybírá hospodář společně s návratkou o zaplacení příspěvku, který slouží 
jako doklad pro zúčtování v pokladní knize.  
Potvrzení o zaplacení příspěvku se nevydává.  
 
 

§7  Práva a povinnosti 
 

 
Členem SRPŠ může být každý občan, který souhlasí se stanovami. 
Má právo aktivně se podílet na jeho činnosti, vznášet své náměty a připomínky a nahlížet do 
hospodaření spolku. 
 
 

§8  Závěrečná ustanovení spolku 
 

 
 
Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku. 
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u MV ČR. 
 
 
 

 
 


