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STANOVY 

Spolku přátel Střední školy živnostenské Sokolov 

 

 

 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

 

 

Název: Spolek přátel Střední školy živnostenské Sokolov 

(dále jen „spolek") 

Sídlo:  Žákovská ulice 716, Sokolov 356 01 

 

Čl. 2. 

 

Účelem spolku je finanční podpora rozvoje Střední školy živnostenské Sokolov 

 

 

Čl. 3 

Cíl činnosti spolku 

 

a)  maximální rozvoj výchovně vzdělávacího procesu SŠŽ Sokolov, 

b)  získávat další členy do spolku z řad veřejnosti, žáků a rodičů, 

c)  přispívat žákům školy a pedagogickému doprovodu na odborné exkurze v rámci 

učebního 

      či studijního plánu, 

d)  přispívat žákům školy na odborné soutěže – startovné, občerstvení, doprava, technické       

       zajištění soutěžících, 

e)  podporovat a přispívat žákům školy na olympiády, soutěže, kulturní a sportovní akce,  

f)    přispívat na prezentaci školy – výstavy, dny otevřených dveří, přehlídky, 

g)  přispívat na věcné nepeněžní odměny žákům za jejich vynikající výsledky během 

studia,   

      výsledky v soutěžích a dobrou reprezentaci školy,  

h)  přispívat na materiálně technické vybavení školy – odborné učebny, odborný výcvik,  

      zájmová činnost žáků, 

i)   v zájmu zkvalitnění pedagogického sboru bude přispívat na doplnění kvalifikace 

     pedagogickým pracovníkům v rámci studia DPS, 

j)    výši příspěvku na jednotlivé akce odsouhlasí vždy výbor. 

 

 

Čl. 4 

Členství 

 

a)  členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby,  

    které souhlasí se stanovami a cíli spolku, 

b)  členem spolku může být i osoba mladší 18 let, pokud se členstvím souhlasí její zákonný  

    zástupce, který se tímto stane členem spolku, 
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c)  přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda spolku, 

d)  dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem. 

Čl. 5 

Zánik členství 

 

a)  Vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výboru spolku, 

b)  úmrtím člena, 

c)  zrušením právnické osoby, 

d)  zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, 

e)  zánikem spolku, 

f)   spolek je oprávněn vyloučit ze sdružení člena/členku, pokud jeho činnost bude v rozporu 

se        

   stanovami a zájmy spolku.  

  

Čl. 6 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo zejména: 

a)  podílet se na činnosti spolku, 

b)  volit a od 18 let být volen do orgánů spolku, 

c)  navrhovat výboru přijetí nových členů, 

d)  obracet se na orgány spolku s podněty a nápady k další činnosti spolku a se stížnostmi   

    a žádat o jejich vyjádření, 

e)  být informován o hospodaření spolku a o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní  

    a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku. 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a)  dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení členské schůze a výboru spolku a jejich   

    operativních rozhodnutí, 

b)  aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 

c)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

d)  dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, 

e)  platit členské příspěvky, o výši příspěvku rozhoduje členská schůze. 

 

Čl. 7 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán, 

výbor a kontrolní komise. 

 

  

Čl. 8 

Členská schůze 

a)  je nejvyšším orgánem spolku, 

b)  tvoří ji všichni členové spolku, 

c)  svolává ji výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá členskou schůzi vždy,    

  když o to požádá nejméně třetina členů spolku, 

d)  rozhoduje o změnách stanov spolku, 

e)  schvaluje úkoly spolku, rozpočet hospodaření spolku a roční uzávěrku hospodaření, 

f)     volí členy výboru a členy kontrolní komise, 
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g)  rozhoduje o zrušení členství, 

h)  rozhoduje o zániku spolku, 

i)    členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů,  

j)    pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, lze svolat mimořádnou členskou schůzi,     

   u které se nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny, 

k) každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů sdružení jsou rovné, každý člen hlasuje      

   osobně, 

l)    členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj      

   hlasuje prostá většina přítomných členů, 

m) změně stanov spolku, o zániku spolku a o ostatních věcech rozhoduje členská schůze    

   nadpoloviční většinou přítomných hlasů.  

 

Čl. 9 

Výbor spolku 

 

a)  je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi, 

b)  má nejméně 4 členy – předseda, místopředseda, jednatele, hospodář, 

c)  členy výboru mohou být pouze fyzické osoby z řad členů spolku, 

d)  členové výboru mohou být voleni opakovaně, 

e)  funkční období spolkem je stanoveno na 5 let, 

f)     členství ve výboru zaniká - skončením funkčního období, smrtí člena, vzdáním se funkce   

  písemným oznámením výboru, odvoláním členskou schůzí, 

g)  volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,  

h)  koordinuje činnost sdružení, 

i)     svolává členskou schůzi, 

j)     zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 

k)  rozhoduje o přijetí za člena sdružení, 

l)     výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, nejméně       

    však 2 x ročně, 

m)   výbor je usnášeni schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. V 

případě      

        nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze výboru    

        podepisuje předseda a jeden její člen. 

 

Čl. 10 

Předseda a místopředseda 

 

a)  jedná jménem spolku,  

b)  zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemnosti, 

c)  činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,  

d)  funkční období spolkem je stanoveno na 5 let, 

e)  pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,  

f)     navrhuje vnitřní předpisy spolku, 

g)  vede seznam členů spolku, 

h)  spravuje majetek spolku, 

i)     svolává a řídí členskou schůzi, 

j)     předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, 

k)  výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím      

    předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období, 
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l)    umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,  

   jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku. 

 

Místopředseda  zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat, 

pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.  

 

Čl. 11 

Kontrolní komise 

 

a)  je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi, 

b)  má nejméně 3 členy. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí, 

c)  funkční období spolkem je stanoveno na 5 let, 

d)  zánik členství - skončením funkčního období, úmrtím člena, vzdáním se funkce 

písemným      

    oznámením výboru, odvoláním členskou schůzí. 

 

Kontrolní komise kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze, a vykonává 

dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy 

na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně. 

 

Čl. 12 

Zásady hospodaření 

 

Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Finančními zdroji sdružení jsou zejména 

– dary a příspěvky právnických a fyzických osob, příspěvky členů, výnosy majetku. 

 

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

o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. 

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

                                                    

Čl. 13 

Zánik spolku 
Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím členské schůze, 

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské    

    schůze, 

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

 

Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze. 

 

Čl. 14 

Závěrečná ustanovení 
 

Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze. 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením členskou schůzí. 

 


