
Stanovy 
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Novém Hrádku (OSRPDŠ 

při ZŠ v Novém Hrádku) 

 

I. Úvodní ustanovení 

A. Název a sídlo:  

 Název sdružení: Občanské sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Novém 

Hrádku  

 Sídlo: 549 22  Nový Hrádek,  Náchodská 288 

II. Cíl činnosti sdružení  

Cílem Občanského sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Novém Hrádku (dále 

jen sdružení) je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy,  Nový Hrádek, okres 

Náchod, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy.  

 

Naplňování cíle je dosahováno zejména činnostmi podle těchto dohodnutých zásad: 

1. Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a občanů, 

kteří se zajímají o práci školy. 

2. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků školy a jejich zákonných 

zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti. 

3. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 

organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou a jinými organizacemi na základě 

partnerství a vzájemného respektování. 

4. Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy 

a dalších výchovných institucí a na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 

5. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování. 

III. Členství  

1. Členem sdružení mohou být občané starší 18 let, kteří souhlasí se stanovami sdružení. 

2. Členství vzniká projevením souhlasu s členstvím na první schůzce rodičů žáka 1. třídy. 

3. Členství zaniká vystoupením člena ze sdružení písemným oznámením předsedovi sdružení, 

nebo zánikem sdružení. Při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení 

finančních příspěvků či jiných darů. 

IV. Práva a povinnosti členů  

1. Člen má právo zejména: 

 podílet se na činnosti sdružení 

 volit do orgánů sdružení 

 být volen do orgánů sdružení  

 obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat orgány o vyjádření  

2. Člen má povinnost zejména: 

 dodržovat stanovy sdružení 

 aktivně se podílet na činnosti sdružení 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení  

 

V. Orgány sdružení  

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení. 

2. První členskou schůzi svolává přípravný výbor sdružení. První členská schůze volí předsedu 

sdružení, který se zároveň stává předsedou výboru sdružení a který je oprávněn jednat jménem 



celého sdružení. První členská schůze schvaluje členy výboru sdružení, které delegují rodiče 

žáků jednotlivých tříd a to zpravidla po jednom za každou třídu.  

3. Další členské schůze svolává předseda sdružení dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a to 

ve spolupráci s ředitelem školy.  

4. Členská schůze rozhoduje zejména: 

 o změnách stanov sdružení 

 schvaluje výroční zprávu a rozpočet, stanoví výši všech příspěvků 

 bere na vědomí členy výboru zvolené v jednotlivých třídách 

5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy sdružení. 

6. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny členy sdružení. 

7. Výbor sdružení schválený první členskou schůzí je složen z delegovaných  zástupců 

jednotlivých tříd.  

8. Předseda výboru  svolává první členskou schůzi výboru a další členské schůze výboru. 

9. Členové výboru jsou v následujících obdobích voleni vždy na první společné schůzi rodičů ve 

školním roce a pro aktuální školní rok. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných 

rodičů z konkrétní  třídy. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda sdružení. 

10. Výbor volí  ze svých členů místopředsedu (tato funkce však nemusí být vždy obsazena).  

11. Výbor volí ze svých členů pokladníka sdružení. 

12. Členové výboru jsou oprávněni navrhovat odvolání předsedy, místopředsedy, pokladníka a 

iniciovat volby nového předsedy, místopředsedy a pokladníka. K jednání o návrhu je třeba, aby 

byl podán alespoň třemi členy výboru. 

13. Výbor navrhuje členské schůzi  výši všech příspěvků členů sdružení, návrh rozpočtu a 

předkládá členské schůzi roční uzávěrku hospodaření a výroční zprávu. 

14. Předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají jeho 

jménem. 

15. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje 

předseda výboru. 

VI. Zásady hospodaření  

1. Majetek sdružení tvoří: 

 členské příspěvky rodičů. (Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze sdružení. 

Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí se členský příspěvek pouze jednou.) 

 mimořádné příspěvky rodičů na konkrétní akce nebo činnosti 

 dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

 výnosy z majetku a činnosti při naplňování cílů sdružení  

2. Za hospodaření odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 

hospodaření. 

3. Za finanční prostředky svěřené do pokladny sdružení odpovídá pokladník. 

4. Prostředky sdružení mohou být použity jen k účelům vymezeným stanovami - na podporu akcí 

školy nebo sdružení, mimoškolních aktivit a kroužků, poznávacích zájezdů, na odměny 

nejlepším žákům, na kulturní akce pro děti apod. 

5. Při zániku sdružení připadne veškerý majetek /včetně finančních prostředků/ škole, pokud 

nebude předem písemně dohodnut s ředitelem školy převod na nástupnickou organizaci 

sdružení. 

Návrh stanov byl schválen  členy přípravného výboru podle zápisu o jednání přípravného výboru ze 

dne 2. října 2007 a shromážděním rodičů  podle prezenční listiny z jednání dne 2. října 2007. 

 

V Novém Hrádku 2. října 2007 

 

Předseda a zmocněnec přípravného výboru k založení OSRPDŠ při ZŠ v Novém Hrádku 

 

 Karel Dudášek, v. r.  


