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Stanovy spolku Škroupovka, z.s. 
Čl. I 

Název a sídlo 

(1) Název spolku zní: Škroupovka, z.s. 

(2) Sídlo spolku je na adrese Škroupova 13, 301 00 Plzeň. 

Čl. II 

Účel spolku 

Posláním spolku je podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků školy ve snaze napomáhat 
všestrannému rozvoji žáků po stránce duchovní, duševní, tělesné i sociální. 

Cílem spolku je podpora výchovně vzdělávacího procesu, kulturního a společenského rozvoje žáka, 
účasti žáků na soutěžích a pořádání soutěží pro žáky, prezentace výsledků vzdělávání žáků, propagace 
řemesel a účast žáků na exkurzích a výchovně vzdělávacích aktivitách. 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

(1) Mezi hlavní činnosti patří 

a) finanční podpora žáků podílejících se na soutěžích, a to plnou či částečnou úhradou nákladů s tím 
spojených, 

b) finanční podpora aktivit společenského a kulturního rozvoje žáků a účasti žáků na exkurzích 
a dalších výchovně vzdělávacích aktivitách, 

c) poskytování věcných darů žákům: 

- za příkladnou reprezentaci školy, 

- za vynikající studijní výsledky, 

- za vynikající umístění v soutěžích, 

- za jiný lidský humánní počin nebo aktivitu hodnou ocenění, 

d) finanční podpora školy v rámci propagace její činnosti a vzdělávání, 

e) poskytnutí věcného daru škole sloužícího hlavní činnosti, pro kterou byla škola zřízena. 
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Čl. IV 

Členství 

(1) Členem může být právnická osoba a fyzická osoba starší 15 let. Seznam členů je veden výborem 

a je veřejný. V seznamu je evidováno jméno a příjmení, elektronický kontakt a datum přijetí za 
člena. 

(2) Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky členskou schůzí, která o jeho přijetí 
rozhoduje, a je dobrovolné. 

(3) Člen má právo zúčastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním. Každý 
člen má jeden hlas. 

(4) Každý člen má právo získat informace o činnosti spolku, které se týkají předmětu zasedání, 
předkládat návrhy, podněty a připomínky výboru, volit a být volen do kontrolní komise a výboru. 

(5) Každý člen má právo nahlížet do zápisů spolku. 

(6) Každý člen má povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení výboru spolku, aktivně a pravidelně se 
zúčastňovat jednání členské schůze, uhradit za každý kalendářní rok členský příspěvek. 

(7) Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

(8) Členství zaniká následujícími způsoby: doručením písemného oznámení o vystoupení, vyloučením, 

úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, zánikem spolku a nezaplacením členského příspěvku 
ve stanovené přiměřené lhůtě po urgenci. Zánikem členství dochází k výmazu ze seznamu členů. 
O vyloučení na základě opakovaného porušení stanov spolku nebo jednání proti účelu spolku 
nebo nabytím právní moci rozsudku za úmyslný trestní čin hlasuje na návrh člena spolku členská 
schůze. 

Čl. V 

Orgány spolku 

(1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

(2) Statutárním orgánem spolku je výbor, jehož činnost řídí předseda výboru. 

Čl. VI 

Členská schůze 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze rozhoduje o věcech týkajících se 
spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 

b) volí členy výboru a kontrolní komise, 

c) hlasuje o přidělení finančního příspěvku v souladu s hlavní činností spolku nad 2 000,- Kč 
a stanovuje pravidla přidělení příspěvků na činnosti v souladu s účelem spolku, 
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d) schvaluje náklady spojené s provozem spolku,  

e) schvaluje přijetí nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

f) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a zprávu o hospodaření spolku za 
předchozí rok, 

g) schvaluje rozhodnutí výboru, popřípadě schvaluje jeho změnu, 

h) stanoví výši členského příspěvku, 

i) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 

j) rozhoduje o zrušení spolu s likvidací nebo o jeho přeměně. 

(2) Členská schůze zasedá alespoň jednou v roce, je svolána výborem nebo předsedou spolku. 

Členskou schůzi musí svolat předseda do 30 dnů také tehdy, požádá-li o to alespoň třetina členů 
spolku nebo kontrolní komise. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda 
alespoň 15 dnů před zasedáním elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce. 

(3) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů. Není-li členská schůze 
usnášeníschopná, je svolána nejpozději do 15 dnů od předchozího zasedání. Náhradní zasedání 
členské schůze se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze 
předtím svoláno.  

(4) Návrh je přijat, hlasuje-li pro návrh většina přítomných členů. 

(5) Do 15 dnů od ukončení zasedání členské schůze je vyhotoven zápis. 

Čl. VII 

Výbor 

(1) Výbor je výkonným orgánem spolku. Do výboru jsou členové, kteří souhlasí s nominací, voleni 
členskou schůzí. 

(2) Výbor má tři členy, kteří si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a hospodáře. Členové 

výboru vykonávají činnost na principu dobrovolnictví. 

(3) Volební období členů výboru je 7 let. Do výboru mohou být členové voleni s jejich souhlasem 

opakovaně. 

(4) Schůze výboru se koná alespoň dvakrát za rok. Schůzi svolává předseda. 

(5) Výbor rozhoduje o přidělení finančního příspěvku v souladu s hlavní činností spolku do výše 
2 000,- Kč. Podmínkou přidělení příspěvku je podání žádosti zletilým žákem školy nebo 
zaměstnancem školy. 

(6) Hospodář předkládá výboru zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku. 

(7) Členové výboru mohou být odvoláni členskou schůzí. Členové mohou ukončit činnost ve výboru 
doručením písemného oznámení o ukončení činnosti ve výboru nebo úmrtím. 
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Čl. VIII 

Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise má nejméně tři členy. Volební období členů kontrolní komise je 7 let. 
Do kontrolní komise mohou být členové voleni s jejich souhlasem opakovaně. 

(2) Členy kontrolní komise volí nebo odvolává členská schůze. Člen s nominací na člena kontrolní 
komise souhlasí. Člen může ukončit činnost v kontrolní komisi doručením písemného oznámení 
o ukončení činnosti ve výboru nebo úmrtím. 

(3) Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení záležitosti spolku a na soulad činnosti spolku se 
stanovami.  

(4) Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů spolku 
vysvětlení. 

(5) Na zjištěné nedostatky neprodleně kontrolní komise upozorní výbor a předsedu. 

Čl. IX 

Předseda 

(1) Předseda je volen výborem na období 7 let. 

(2) Se souhlasem výboru jedná předseda jménem spolku samostatně. 

Čl. X 

Majetek a hospodaření 

(1) Spolek hospodaří s prostředky, které získal: 

a) z členských příspěvků, 

b) z darů, 

c) z výnosů vlastní činnosti, 

d) z dotací, 

e) z výtěžků pořádaných akcí. 

(2) Z prostředků spolku lze hradit výdaje: 

a) v souladu s hlavní činností, 

b) náklady spojené s provozem spolku. 
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Čl. XI  

Závěrečná ustanovení 

(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 

(2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 25. června 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu 
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni. 

 
 


