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Úplné znění stanov spolku 
s názvem 

 

Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši 
Krejčího Olomouc 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
„Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc“ ve smyslu zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve 
spojení s § 214 a násl. NOZ. Spolek je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů 
a jiných zákonných zástupců žáků Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc 
(dále také „ZUŠ Iši Krejčího“) a dále přátel školy sdružených na základě 
dobrovolnosti a společného zájmu o hudební výchovu dětí a mládeže na školách  a 
obdobných zařízení. 
 

Článek II. 
Název Spolku 

 
Původní název „Klub rodičů a příznivců ZUŠ v Olomouci, ul. Na vozovce 32“ se 
s ohledem na § 216 NOZ mění na „Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího 
Olomouc.“ (dále jen „Spolek“).  
 

Článek III. 
Sídlo Spolku 

 
Adresa sídla je Na Vozovce 246/32, Olomouc, PSČ: 779 00. 
 

Článek IV. 
Cíle, poslání a principy Spolku 

 
1. Cílem Spolku je rozvíjet spolupráci mezi školou a rodinou při výchově a vzdělání 

dětí a mládeže. 
2. Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení 

rodiny, základní školy a základní umělecké školy i dalších společenských 
organizací a na dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění 
těchto cílů zejména: 

 působí na rodiče dětí k správné výchově v rodině a vytvoření podmínek v rodině 
pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

 spolupracuje se školou ve všech oblastech činnosti 

 seznamuje rodiče s výchovnými, vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů 
a příznivců školy při jejich naplňování 

 přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů při zajišťování výchovné činnosti 
i zlepšování prostředí školy 
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 spolupracuje s podobnými sdruženími v ČR i obdobnými společnostmi v 
zahraničí a získává další fyzické i právnické osoby pro podporu těchto cílů 

 předkládá vedení školy náměty, podněty, doporučení a stížnosti rodičů 
a příznivců školy a podílí se na jejich objektivním vyřízení 

 předkládá podněty a doporučení příslušným orgánům ke koncepci výchovně 
vzdělávací soustavy, vyjadřuje se z pohledu členů Spolku k právním normám 
v oblasti výchovy a vzdělávání 

 spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány v oblasti školství, výchovy 
a sociální politiky a hájí zájmy dětí, rodičů i školy. 

 
Článek V. 

Vznik a zánik členství 
 

1. Členem Spolku se může stát každý občan ČR starší 18 let, který se ztotožňuje 
s cíli a stanovami Spolku, podáním písemné přihlášky a následně zaplacením 
členského příspěvku ve výši a ve lhůtě stanovené valnou hromadou. Výši 
členského příspěvku schvaluje valná hromada na počátku každého školního roku. 
O přijetí za člena rozhoduje výbor.  

2. Základní povinností člena spolku je platit včas členské příspěvky, dodržovat 
stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku. 

3. Základním právem člena Spolku je spolurozhodovat o činnosti a hospodaření 
spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, podílet se na činnosti Spolku, podávat 
návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku a osobně se zúčastnit jejich 
projednání v orgánech Spolku. Každý člen má jeden hlas.  

4. Členství ve Spolku zaniká nezaplacením členského příspěvku ve stanovené 
lhůtě, písemným vystoupením, úmrtím či prohlášením za mrtvého, vyloučením 
člena. Při zániku členství ve Spolku nevzniká nárok na vrácení finančních 
prostředků. 

5. Hostem Spolku se může stát každý se souhlasem výboru. Host Spolku nemá 
právo volit a být volen do orgánů Spolku. Host má právo zúčastňovat se jednání 
valné hromady a výboru při projednávání svých podnětů a připomínek s poradním 
hlasem. 

 
Článek VI. 

Orgány Spolku 
 
Orgány Spolku jsou valná hromada a výbor. 
 

Článek VII. 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena shromážděním všech 

členů Spolku. 
2. Valnou hromadu svolává výbor Spolku nejméně 1x za rok, a dále když o to 

požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku. Jednání valné hromady se 
svolává písemnou pozvánkou vyvěšenou v sídle Spolku a zároveň uveřejněním 
na webových stránkách ZUŠ Iši Krejčího, a která bude zároveň předána všem 
členům Spolku, a to ve lhůtě 14 dnů před konáním valné hromady. 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
řádných členů Spolku. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů 
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přítomných členů Spolku.  Není-li valná hromada v okamžiku zahájení zasedání 
schopná se usnášet, začíná po 30 minutách náhradní zasedání, ve smyslu ust. § 
257 NOZ. Náhradní zasedání může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu 
členů. Náhradní zasedání jedná o záležitostech zařazených na program 
původního, usnášení neschopného zasedání. 

4. Jednání valné hromady zahájí svolavatel (výbor) a ověří, zda je valná hromada 
schopna se usnášet. Následně zasedání řídí předseda výboru Spolku.  

5. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Spolku, dále ze svého 
středu volí členy výboru Spolku. 

6. Připouští se hlasování mimo zasedání valné hromady – „per rollam“. Hlasování 
„per rollam“ je možné využít v jakýchkoliv případech. 
Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda nebo jím pověřená osoba 
členům Spolku, postačí doložené zaslání elektronickou cestou. 
Hlasování probíhá na základě pravidel stanovených jednacím řádem, 
prostřednictvím on-line dotazníku. 
Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko 
posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů 
Spolku. Pokud marně uplyne doba 15 dnů od odeslání návrhu věci a počet 
odpovědí členů Spolku nedosáhne nadpoloviční většiny, může výbor postupovat 
jako v případě náhradního zasedání valné hromady. V tomto případě se pro 
rozhodnutí o případném souhlasu či zamítnutí použije přiměřeně ustanovení o 
přijetí usnesení náhradního zasedání valné hromady. 
 

 
Článek VIII. 

Výbor 
 

1. Statutárním orgánem Spolku je výbor. Výbor má 5 členů, kteří jsou voleni 
a odvoláváni valnou hromadou Spolku. Funkční období členů výboru je 1 rok. 
Opětovné zvolení je možné.  

2. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů výboru. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 
výboru. 

3. Výbor si bezodkladně po svém zvolení ze svého středu volí předsedu a ostatní 
funkcionáře výboru. Výbor spolku svolává předseda nejméně 2x za rok. Na 
zasedání výboru mohou být zváni hosté. 

4. Jménem Spolku jedná navenek samostatně předseda výboru. 
5. Výbor svolává nejméně 1x za rok valnou hromadu. 
6. Výbor vede seznam členů Spolku, který je neveřejný. Zápisy a výmazy ze 

seznamu členů provádí do 30 dnů od vzniku či zániku členství. U každého člena 
je uvedeno jméno, příjmení, bydliště, příslušnost ke třídě.  

 
Článek IX. 

Zásady hospodaření 
 

1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši 
schválené valnou hromadou. Jinými zdroji příjmů Spolku mohou být výnosy z akcí 
pořádaných Spolkem, dary, dotace, státní příspěvky, apod. 

2. Použití zdrojů Spolku: 
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a) Zdroje budou poskytovány v souladu se základním cílem Spolku podle rozhodnutí 
výboru Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc i přímo jejím žákům 
zejména k níže vyjmenovaným účelům: 

 

 k pořízení hudebních nástrojů, učebních pomůcek, notového materiálu 

 k zajištění setkání žáků školy s uměleckými osobnostmi a vynikajícími pedagogy 

 k zajištění veřejných koncertů a vystoupení žáků školy v tuzemsku i zahraničí       
a zajištění veřejných vystoupení hostů školy v rámci výměnných poznávacích 
zájezdů 

 k zajištění účasti žáků a pedagogů na soutěžích, přehlídkách, kurzech a 
soustředěních pořádaných v ČR i v zahraničí 

 k zajištění návštěv žáků školy na významných hudebních a kulturních akcích 

 k zajištění pobytu a honorářů pro pedagogy při zkvalitňování metodiky hudební 
výuky žáků školy 

 k financování propagace školy a Spolku ve veřejných sdělovacích prostředcích 

 poskytnutí účelového daru Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc 
 
 

b) Spolek je oprávněn dále hradit ze zdrojů nezbytně nutné a účelně vynaložené 
náklady k zajištění vlastní činnosti i správy. 

c) Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými předpisy o daních a účetnictví. 
d) Peněžní prostředky jsou vedeny na zvláště zřízeném účtu v peněžním ústavu         

a smějí být použity jen v souladu s těmito stanovami. Jsou evidovány 
předepsaným způsobem. 

e) Hmotné i nehmotné zdroje Spolku jsou předepsaným způsobem evidovány, smějí 
být používány jen v souladu se stanovami. 

f) Prostředky poskytnuté ze Spolku jsou účelově vázané a ten, komu budou 
poskytnuty, je smí použít jen k výše uvedeným účelům, jinak může výbor 
požadovat jejich vrácení nebo náhradu. 

 
3. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá výbor. 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se 

řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 
2. Otázky neupravené těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy České 

republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje valná hromada. 
4. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 27. 11. 2021, 

účinnost těchto stanov je stanovena od 27. 11. 2021. 
 
V Olomouci dne 27. 11. 2021 
 
 


