
Stanovy spolku Spolek přátel ZŠ a MŠ 

Kamenice 

Čl I. — Název a sídlo 

I.1. Název spolku: Spolek přátel ZŠ a MŠ Kamenice 

I.2. Sídlo spolku: Kamenice 402 

Čl II. — Účel spolku 

II.1. Základním účelem spolku je: Podpora a rozvoj vzdělávacích a 

výchovných aktivit ZŠ a MŠ Kamenice 

Čl III. — Formy činnosti 

III.1. Formami činnosti spolku jsou zejména: 

Organizační, materiální a finanční podpora dětí a žáků ZŠ a MŠ 

Kamenice. Podpora aktivit souvisejících s reprezentací školy, 

sportovním, kulturním a volnočasovým vyžitím dětí a žáků. Podpora 

výchovy a vzdělávání v rámci všech aktivit ZŠ a MŠ Kamenice dle 

aktuálních potřeb. 

Čl IV. — Nejvyšší orgán 

IV.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

IV.2. Členská schůze je svolávána nejméně 1x za rok. 

IV.3. Členská schůze především: 

a) přijímá členy, 

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, 

c) volí a odvolává statutární orgán, 

d) rozhoduje o změnách stanov. 

Čl V. — Statutární orgán 

V.1. Statutárním orgánem spolku je Výbor. 

V.2. Výbor je tříčlenný. 

V.3. Členové Výboru jsou voleni na dobu neurčitou, dokud nejsou 

členskou schůzí odvoláni, či pozbydou členství ve spolku. 

V.4. Každý člen výboru jedná za spolek samostatně. 

Čl VI. — Členství ve spolku 

VI.1. Členy spolku přijímá členská schůze.  

VI.2. Členství ve spolku vzniká: 



a) zákonným zástupcům žáků dnem nástupu jejich nejstaršího dítěte 

k plnění povinné školní docházky a zaniká dnem ukončením povinné 

školní docházky jeho nejmladšího sourozence 

b) fyzickým či právnickým osobám na základě žádosti o přijetí za 

členy spolku a rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku. 

VI.3. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy 

spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy spolku. 

VI.4. Člen má především právo účastnit se členské schůze, hlasovat a 

podílet se svým hlasem na rozhodování.  

VI.5. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené 

členskou schůzí. 

VI.6. Členský příspěvek je hrazen ve výši násobku základní částky 

stanovené členskou schůzí počtem dětí dané rodiny plnících 

povinnou školní docházku. 

VI.7. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. 

VI.8. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. 

Čl VII. — Závěrečná ustanovení 

VII.1. Prvními členy Výboru jsou zakladatelé spolku. 

VII.2. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé 

stvrzují svými podpisy. 
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narozena: 11. 4. 1980 
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