
STANOVY 

UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 
při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec, zapsaný spolek 

 

 

 

Článek I – Název a sídlo 

 

Název zapsané 

společnosti 

Unie rodičů a přátel školy při Základní škole 

Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec, 

zapsaný spolek 

(dále jen „Unie“). 

Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544 55 

 

Článek II – Postavení Unie 

 

1. Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců žáků 

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

žáků na ZŠ v Dubenci. 

2. Unie především hájí práva a zájmy žáků a působí při Základní škole 

Dukelských bojovníků a mateřské škole v Dubenci. 

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: 

– respektování práv, potřeb a zájmů žáků školy 

– vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve 

škole i v rodinách 

– ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků 

– koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy 

– 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 a samosprávy, 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 sdružení 

 

Orgány Unie jsou: 

– Valná hromada Unie  

– Výbor Unie  

– Předseda 

– Místopředseda 

– Pokladník 

– Kontrolní komise 

 

A. Valná hromada: 

1. Valná hromada je nejvyšší orgán sdružení a je tvořena všemi členy Unie – tzn. 

zákonnými zástupci žáků, kteří zaplatili členské příspěvky. Valná hromada se 

skládá ze všech na ní přítomných členů Unie. 

2. Valnou hromadu svolává Výbor Unie nejméně jednou za dva roky. 

3. Valná hromada pro svoji usnášeníschopnost nemá stanoven minimální počet 

členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na Valné 

hromadě. Každý člen má 1 hlas. 

4. Valnou hromadu řídí předseda Unie nebo jiný člen Výboru Unie pověřený 

Výborem. Každý člen Unie má právo podávat Valné hromadě návrhy 

k programu. 

5. Valná hromada volí kontrolní komisi v počtu tří členů, která bude kontrolovat 

zejména hospodaření Unie za uplynulé období (uplynulý školní rok) a 

stanovuje jejího předsedu. 

6. Valná hromada zejména: 

– volí výbor 

– schvaluje výši řádných členských příspěvků 

– bere na vědomí zprávu o činnosti výboru Unie za minulé období 

– schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období 

– volí kontrolní komisi Unie 

– rozhoduje o změně stanov. 

 

B. Výbor Unie : 

     1) Výbor Unie je výkonným orgánem Unie. 

2) Výbor je kolektivní orgán v čele s předsedou, který zajišťuje chod Unie, 

naplňování cílů Unie a vede seznamy členů. 

3) Výbor Unie má 7 členů.  

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

která je plně způsobilá k právním úkonům, byla řádně zvolená na Valné 

hromadě a je členem Unie. 



5) Členové Výboru Unie jsou voleni na Valné hromadě. Člen výboru je zvolen 

členem Výboru Unie nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů Unie na 

Valné hromadě. 

6) Funkční období členů Výboru Unie je dvouleté. 

7) Výbor Unie na prvním zasedání po Valné hromadě volí ze svých členů 

předsedu Unie a místopředsedu, a dále pokladníka (hospodáře), který může být 

čestným členem. 

 

Do působnosti Výboru Unie patří: 

– Svolávání a organizace Valné hromady. 

– Zajišťování organizace Unie, péče o majetek Unie, zpravování finančních 

prostředků a to ve spolupráci s vedením ZŠ v Dubenci. 

– Vedení seznamu členů Unie. Výbor Unie zapíše do seznamu nového člena Unie 

na základě přijetí žáka na ZŠ v Dubenci i v průběhu školního roku a po zaplacení 

jeho členského příspěvku na příslušný školní rok. Seznam členů obsahuje u 

každého člena nejméně jeho jméno a příjmení (u právnických osob název nebo 

obchodní jméno), bydliště (u právnických osob sídlo). 

- Výbor Unie se schází dle potřeby. Schůzi Výboru Unie svolává předseda Unie 

spolu s vedením ZŠ v Dubenci. 

- Výbor Unie rozhoduje za přítomnosti svých členů nadpoloviční většinou. Každý 

člen Výboru Unie má jeden hlas. 

Členství ve Výboru Unie zaniká:  

– přestal-li člen Výboru splňovat podmínky uvedené v odst. 4,  

– uplynutím funkčního období,  

– odstoupením,  

– odvoláním Valné hromady,  

– úmrtím. 

 

C) Předseda 

1) Předseda Unie je statutárním orgánem Unie, zastupuje ji navenek a jedná jejím 

jménem ve všech věcech.  

2) Předseda realizuje rozhodnutí Výboru Unie. 

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

4) Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci a vedení Unie. 

5) Předsedu volí Výbor Unie na svém prvním zasedání po Valné hromadě Unie. 

6) Jménem Unie podepisuje a schvaluje dokumenty a finanční dokumenty 

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

jméno a podpis předsedy. Dispozice s majetkem Unie větším než 10 .000,– Kč 

nebo právní úkony, z nichž by pro Unii vyplývaly závazky vyšší než 10.000,–

Kč, vyžadují souhlas Výboru Unie.  Za Unii může dále vystupovat 

místopředseda Unie, pokud k tomu bude oprávněn rozhodnutím předsedy 

Unie. 

 



       D) Členové 

1) Členem Unie může být každý rodič, nebo jiný zákonný zástupce žáka, který 

souhlasí se stanovami Unie. 

2) Člen Unie má právo: 

– účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat a uplatňovat návrhy 

– volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti Unie 

– být navrhován a volen do orgánů Unie 

– předkládat Valné hromadě a všem ostatním orgánům Unie návrhy, stížnosti 

a dotazy a dostávat na ně v přiměřeném čase odpověď 

– osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Unie 

– na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence Unie 

– navrhovat předsedu kontrolní komise pro kontrolu činnosti a hospodaření 

Unie na Valné hromadě Unie  

– být informován o činnosti Unie na všech úrovních. 

3) Člen Unie má povinnost zejména: 

– dodržovat stanovy Unie 

– aktivně se podílet na plnění cílů Unie 

– svědomitě vykonávat funkce v orgánech Unie 

– platit členské příspěvky schválené valnou hromadou Unie  

– nepoškozovat zájmy a dobré jméno Unie. 

4) Členství zaniká: 

– ukončením vzdělávání žáka na ZŠ v Dubenci 

– nezaplacením členských příspěvků  

– zánikem Unie. 

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

významnou osobností, za čestného člena. Čestné členství v orgánech je časově 

omezeno na dobu funkčního období orgánu, který toto členství udělil. Čestný 

člen nemá povinnost platit členské příspěvky, může se účastnit zasedání 

orgánu, kterého je čestným členem, a to bez práva hlasu. 

 

 

E) Kontrolní komise 
1) Kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní komise. 

2) Kontrolní komise je složena ze zástupců členů Unie, kde dva jsou voleni na 

Valné hromadě, třetí člen je členem Výboru Unie. 

3) Kontrolní komisi řídí předseda. 

4) Jednání kontrolní komise svolává její předseda. 

5) Závěry a stanoviska kontrolní komise slouží jako podkladový materiál pro 

jednání Výboru Unie a jednání Valné hromady Unie. 

 

6) Do působnosti kontrolní komise patří zejména: 

– činnost kontrolní 

– dohled na to, zda Výbor Unie vyvíjí činnost v souladu se stanovami a obecně 



závaznými předpisy 

– nahlížet do všech písemností Unie a požadovat potřebné informace 

– přezkoumávat roční účetní závěrku a správnost vedení účetnictví. 

 

Článek V –  Hospodaření 

 

1) Zdroje majetku Unie tvoří výnosy vlastního majetku, členské příspěvky, dary 

fyzických a právnických osob, výnosy akcí a dotace a příspěvky z veřejných 

rozpočtů. 

2) Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje Valná hromada Unie. 

Členský příspěvek platí zákonní zástupci za každé dítě, které je žákem 

Základní školy v Dubenci. Členský příspěvek navrhuje Výbor Unie na základě 

pokrytí potřeb žáků pro daný školní rok. 

3) Se svým majetkem hospodaří Unie podle zákonných předpisů, podle jednotné 

účetní osnovy Unie a podle vlastního rozpočtu. Kontrolu hospodaření provádí 

předseda kontrolní komise volený Valnou hromadou. Nejméně jednou za 

školní rok Výbor Unie pro členy zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje místního 

sdružení a to na Valné hromadě. 

 

Článek VI –  Zrušení Unie 

 

1) O zrušení Unie rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných 

zástupců. 

2) Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování 

likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. 

 

Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Unie. 

 

 

V Dubenci 21. 4. 2022  

 

 

 

 

 


