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Stanovy pro Spolek rodičů a přátel ZUS Sokolov
Občanský spolek podporující činnost žáků ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37,
356 01 Sokolov
Založeno 10. září 2019

Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé se rozhodli na společném shromáždění, v souladu
s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, schválit stanovy spolku v následujícím
znění:
Název spolku:

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Sokolov

Sídlo:

Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Statutární orgán:

Předseda spolku

Sdružení vystupuje jako samostatná právnická osoba.
I.
Úvodní ustanovení
1.

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Sokolov, (dále jen spolek), se sídlem Staré náměstí 37, 356 01
Sokolov, je dobrovolným svazkem rodičů, zástupců dětí, občanů, kteří se zajímají o výchovu
dětí a mládeže a práci školy, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,
který se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považuje za spolek ve smyslu
§ 3045 zákona č. 89/2012 Sb. ve spojení s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni.

2.

Sídlem spolku je Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov.

3.

Spolek je samosprávou, dobrovolnou, nepolitickou, neziskovou a nezávislou zájmovou
organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

4.

Spolek spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými
organizacemi a veřejnými institucemi.
II.
Činnost a cíle

1.

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i
dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při
plnění jejího poslání.

2.

Při této své činnosti Spolek přispívá škole dobrovolnou organizační pomocí svých členů a
materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,
zajišťuje možnost poskytnout podporu dětem ze sociálně slabších rodin v rámci finanční
výpomoci při některých úhradách, jako učebních pomůcek, finanční podporu při účasti na
soutěžních a jiných zájmových činnostech žáků školy atd.
III.
Členství

1.

Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami tohoto Spolku.

2.

Členství vzniká:

3.

2.1

Členství vzniká dnem, kdy výbor Spolku rozhodne o přijetí uchazeče (fyzické, nebo
právnické osoby), na základě písemné žádosti o členství spolku, a po zaplacení příspěvku
spolku.

2.2

Výbor spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po zaplacení finančního
příspěvku spolku a podání písemné přihlášky fyzické nebo právnické osoby.

2.3

Finanční příspěvek spolku činí 200,- Kč za školní rok, a to za každého žáka. V případě
jednoho žáka při výuce více oborů hradí tento žák pouze jeden příspěvek. V případě
sourozenců je částka zaplacena pouze jednou.

2.4

Příspěvek je hrazen ve výši 200,- Kč i v případě přijetí žáka na ZUŠ v průběhu školního
roku.

2.5

Výše finančního příspěvku muze být měněna v souvislosti se změnou hospodářské
situace Spolku a jeho finančními potřebami. O výši finančního příspěvku rozhoduje
výbor spolku.

Členství zaniká:
3 .1

Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, dále
úmrtím, nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
IV.
Práva členů

1.

Člen Spolku má právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním.

2.

Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů
Spolku a vznášet své názory, náměty a připomínky.

3.

Člen Spolku má právo osobně se účastnit projednávání svých návrhů.

