
STANOVY UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 

při ZŠ 5. května Dvoře Králové nad Labem, z. s. 

 Článek I - Název a sídlo 
Název spolku: Unie rodičů a přátel školy při ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem, 

z. s. (dále jen Unie)  

Sídlo spolku: 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 Článek II – postavení Unie  

1. Unie je dobrovolným spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců žáků (dále jen 

„rodičů“), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen „vzdělávání“) žáků na 

ZŠ 5. května. 

2. Unie především hájí práva a zájmy žáků a působí při ZŠ 5. května Dvůr Králové nad 

Labem  

3. Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných 

organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a 

vzájemného respektování. 

4. Unie je právnickou osobou.  

 Článek III – Postavení Unie  

1. Činnost Unie je zaměřena zejména na: 

a) Respektování práv, potřeb a zájmů žáků školy 

b) Vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve 

škole i v rodinách  

c) Ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků  

d) Koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy 

e) Vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli  

2. Ke splnění svých cílů Unie:  

a) Zjišťuje úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovatelem 

školy. Spolupracuje s orgány státní správy, školami a dalšími organizacemi.  

b) Usiluje o spolupráci Unie se zvolenými zástupci rodičů v radě školy.  

c) Své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách Unie a jejich 

výsledcích. 

 Článek IV – Orgány Unie  
Orgány Unie jsou:  

 Valná hromada Unie,  

 Výbor Unie,  

 Předseda, 



1. Valná hromada: 

a) Valná hromada je nejvyšší orgán Unie a je tvořena všemi členy Unie. Valná 

hromada se skládá ze všech na ní přítomných členů Unie.  

b) Valnou hromadu svolává předseda Unie po projednání navrhovaného 

programu valné hromady s výborem Unie nejméně jednou za školní rok. 

Předseda svolá Valnou hromadu písemnou pozvánkou zaslanou na adresu 

každého člena Unie, kterou člen uvedl v přihlášce nebo elektronickou poštou 

na kontaktní e-mailovou adresu každého člena Unie, kterou člen Unie uvedl 

v přihlášce, případně na později členem Unie uvedenou kontaktní adresu a to 

nejpozději dvacet dní před konáním valné hromady spolu s návrhem materiálů, 

které musí schvalovat valná hromada. Součástí pozvánky je místo, čas a datum 

konání valné hromady a návrh programu valné hromady. 

c) Valná hromada pro svoji usnášeníschopnost nemá stanoven minimální počet 

členů, je tedy usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů Unie a 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na Valné hromadě, 

pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Každý člen má 1 

hlas.  

d) Valnou hromadu řídí Předseda nebo jiný člen Výboru Unie pověřený 

Výborem. Každý člen Unie má právo podávat valné hromadě návrhy k 

programu. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady 

v pozvánce na valnou hromadu, lze projednat jen se souhlasem dvou třetin 

členů Unie přítomných na valné hromadě. 

e) Valná hromada zejména:  

I. volí a odvolává členy Výboru Unie  

II. každoročně schvaluje výši členských příspěvků 

III. bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru Unie za minulé období 

IV. schvaluje návrh rozpočtu na školní rok 

V. rozhoduje o změně stanov 

VI. schvaluje výsledek hospodaření Unie 

2. Výbor Unie:  

a) Výbor Unie je výkonným orgánem Unie 

b) Výbor je kolektivní orgán v čele s Předsedou, který zajišťuje chod Unie, 

naplňování cílů Unie a vede seznam členů, do nějž bude moci po podání 

žádosti doručené Výboru Unie nahlížet každý člen Unie 

c) Výbor Unie má 9 členů  

d) Členem Výboru Unie může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

která je plně svéprávná, byla řádně zvolená na Valné hromadě do funkce člena 

Výboru Unie a je členem Unie.  

e) Členové Výboru Unie jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou. 

f) Funkční období členů Výboru Unie je tříleté.  

g) Výbor Unie volí ze svých členů Předsedu. 

h) Do působnosti Výboru Unie patří:  

I. Projednání záměru svolání a organizace Valné hromady.  



II. Zajišťování organizace Unie, péče o majetek Unie, spravování 

finančních prostředků a to ve spolupráci s vedením ZŠ 5. května.  

III. Vedení seznamu členů Unie. Výbor Unie zapíše prostřednictvím 

Předsedy do seznamu nového člena Unie (rodiče žáka ZŠ 5. května 

nebo jiného zákonného zástupce žáka) na základě přijetí žáka na 

ZŠ 5. května i v průběhu školního roku poté, kdy bude tento rodič 

nebo jiný zákonný zástupce žáka ZŠ 5. května přijat za člena Unie. 

Seznam členů obsahuje u každého člena nejméně jeho jméno a 

příjmení (u právnických osob, které také mohou být členy Unie, název 

nebo obchodní jméno/firmu), adresu bydliště (u právnických osob 

adresu sídla) a jeho kontaktní e-mailovou adresu. V případě ukončení 

členství člena v Unii provede Výbor Unie prostřednictvím Předsedy 

výmaz člena ze seznamu členů Unie. 

IV. Výbor Unie se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za školní rok. 

Schůzi Výboru Unie svolává Předseda písemnou pozvánkou na 

adresu, kterou člen Výboru Unie uvedl jako člen Unie v přihlášce 

nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu, kterou 

člen Výboru Unie uvedl jako člen Unie v přihlášce, případně na 

později členem Výboru Unie jako členem Unie uvedenou kontaktní 

adresu a to nejpozději dvacet dní před konáním schůze Výboru Unie. 

Součástí pozvánky je místo, čas a datum konání schůze Výboru Unie a 

návrh programu schůze Výboru Unie. Výbor Unie je usnášení 

schopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Výboru 

Unie. Každý člen Výboru Unie má jeden hlas.  

i) Členství ve Výboru Unie zaniká: 

I. přestal-li člen Výboru Unie splňovat podmínky uvedené v Článku IV, 

odst. 2) písmeni d) těchto stanov; 

II. uplynutím funkčního období; 

III. odstoupením;  

IV. odvoláním Valnou hromadou; 

V. úmrtím.  

3. Předseda:  

a) Předseda je statutárním orgánem Unie, zastupuje samostatně Unii navenek a 

jedná navenek jménem Unie ve všech věcech.  

b) Předseda realizuje rozhodnutí Výboru Unie.  

c) Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutím Výboru Unie.  

d) Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení Unie.  

e) Předsedu volí Výbor Unie ze svých členů. Výbor může též odvolat Předsedu 

z funkce Předsedy. V takovém případě Výbor Unie zvolí ze svých řad nového 

Předsedu.  

f) Jménem Unie podepisuje a schvaluje dokumenty a finanční dokumenty 

Předseda. Podepisování za Unii se uskutečňuje tak, že k názvu Unie připojí 

Předseda své jméno a příjmení, podpis a údaj o své funkci. Právní jednání, při 

kterém dochází k dispozici s majetkem Unie větším než 10.000,- Kč nebo 



právní jednání, z nějž by pro Unii vyplývaly závazky vyšší než 10.000,- Kč, 

může Předseda učinit jen se souhlasem Výboru Unie. 

g) O zrušení Unie a naložení s jeho majetkem může rozhodnout Valná hromada 

Unie. Součástí rozhodnutí o zrušení Unie a vstupu Unie do likvidace musí být 

též rozhodnutí o volbě likvidátora.  

4. Členové:  

a) Členem Unie se kdykoli po vzniku Unie stane každý rodič nebo jiný zákonný 

zástupce žáka, který podal přihlášku za člena Unie, a o jehož přijetí za člena 

Unie rozhodne Předseda. 

b) Člen má právo:  

I. účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat na valné hromadě a 

uplatňovat návrhy na valné hromadě;  

II. navrhovat a volit své zástupce do orgánů Unie a aktivně se 

spolupodílet na činnosti Unie;  

III. být navrhován za člena orgánů Unie a být volen do orgánů Unie; 

IV. předkládat Valné hromadě a všem ostatním orgánům Unie návrhy, 

stížnosti a dotazy a dostávat na ně v přiměřeném čase odpověď;  

V. vyjadřovat své názory, náměty a připomínky;  

VI. osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Unie;  

VII. na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence Unie; 

VIII. být informován o činnosti Unie na všech úrovních.  

c) Člen Unie má povinnost zejména:  

I. dodržovat stanovy Unie;  

II. aktivně se podílet na plnění cílů Unie; 

III. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Unie;  

IV. platit členské příspěvky ve výši a lhůtě schválené valnou hromadou 

Unie. Pokud se člen Unie stane členem Unie až v průběhu školního 

roku, je povinen platit členské příspěvky za celý školní rok, v jehož 

běhu se stal členem Unie;  

V. nepoškozovat zájmy a dobré jméno Unie. 

d) Členství zaniká kromě způsobů stanovených zákonem též:  

I. ukončením vzdělávání posledního vzdělávaného dítěte člena Unie na 

ZŠ 5. května a to ke dni ukončení tohoto vzdělávání;  

II. nezaplacením členských příspěvků, v případě, že člen nezaplatí 

členské příspěvky a to ani ve lhůtě dvou měsíců poté, kdy bude 

Předsedou na členem posledně uvedenou kontaktní e-mailovou adresu 

či na členem posledně uvedenou korespondenční adresu pro písemný 

poštovní styk, vyzván k zaplacení členských příspěvků a v této výzvě 

bude upozorněn na to, že nezaplacením členských příspěvků v takto 

dodatečně stanovené lhůtě dojde k zániku jeho členství;  

III. zánikem Unie.  

e) Je-li to účelné, mohou orgány Unie rozhodnout, že přijmou osobu, která je 

významnou osobností, za čestného člena. Čestné členství v příslušném orgánu 

je časově omezeno na dobu funkčního období stanoveného v těchto stanovách 



pro orgán, který toto členství udělil. Čestný člen nemá povinnost platit členské 

příspěvky, může se účastnit zasedání orgánu, kterého je čestným členem, a to 

s poradním hlasem bez hlasovacího práva.  

 

 Článek V – Hospodaření  

1. Zdroje majetku Unie tvoří výnosy vlastního majetku, členské příspěvky, dary fyzických 

a právnických osob, výnosy akcí pořádaných ZŠ 5. května a dotace a příspěvky z 

veřejných rozpočtů.  

2. Výši členského příspěvku na každého žáka školy a výši předpokládaných výdajů Unie 

schvaluje Valná hromada Unie na každý školní rok. Výši členského příspěvku navrhuje 

ke schválení Valné hromadě Unie Výbor Unie na základě pokrytí potřeb žáků pro daný 

školní rok. Člen Unie – rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka(ů) vzdělávaného/ných 

na ZŠ 5. května, je povinen platit členské příspěvky za každý školní rok ve výši 

rovnající se počtu jeho dětí, či osob, jejichž je zákonným zástupcem, které se vzdělávají 

na ZŠ 5. května vynásobených výší členského příspěvku schváleného valnou hromadou 

Unie pro příslušný školní rok. 

3. Se svým majetkem hospodaří Unie podle zákonných předpisů, podle jednotné účetní 

osnovy Unie a podle vlastního rozpočtu. Nejméně jednou za školní rok Výbor Unie 

informuje členy Unie zprávou přednesenou na Valné hromadě Unie o veškerých 

příjmech a výdajích Unie tak jak tyto vznikly od konání poslední předcházející valné 

hromady Unie.  

 Článek VI – Zrušení Unie:  

1. O zrušení Unie rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.  

2. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí Valné hromady o zrušení Unie obsahovat 

též rozhodnutí o volbě likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.  

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 11. 2016 


