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SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s. 
 

STANOVY 

 
Čl. I 

Název a sídlo 

SRPŠ  Obchodní akademie Pardubice, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Pardubicích na adrese 
Štefánikova 325, PSČ 530 43. 
 

Čl. II 
Účel spolku 

1.  Účelem spolku je podpora výchovy a vzdělávání žáků Obchodní akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky Pardubice.  

2.  Spolek je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů se zájmem 
o výchovně-vzdělávací proces a činnost školy ve smyslu §§ 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj žáků.  

3.  Spolek hájí práva a zájmy žáků.  

4.  Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných 
organizacích.  

5.  Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

6.  Spolek spolupracuje se školou zastupovanou jejím statutárním orgánem. 
 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu jeho 
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) rozvoje všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli školy  
(seznamování rodičů s cíli a úkoly školy, informování vedení školy o připomínkách a 
námětech ze strany rodičů), 

b) koordinace při výchovném působení rodiny a školy založené na oboustranném 
respektování, 

c) dobrovolné pomoci škole při plnění jejího poslání, 
d) podpory školy materiálními a finančními prostředky nad rámec, který jí poskytuje 

zřizovatel, 
e) propagace školy a zviditelnění práce školy na veřejnosti,  
f) motivování žáků (soutěže, exkurze, výměnné pobyty). 

 
2.  Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v pořádání maturitního plesu a půjčování 

sportovních potřeb žákům. Zisk z této činnosti je použit na financování hlavní činnosti včetně 
správy spolku. 
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Čl. IV 
Členství ve spolku 

1.  Členy Spolku mohou být rodiče žáka školy, každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, 
která souhlasí se stanovami a ztotožňuje se s cíli spolku. 

2.  Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, popř. oznámením rozhodnutí stát se členem 
spolku předsedovi. Rodiče žáků školy platí finanční příspěvek podle počtu dětí studujících na 
škole. Výši příspěvku pro daný školní rok stanoví shromáždění delegátů. Zaměstnanci školy jsou 
osvobozeni od placení příspěvku. Ostatní osoby platí příspěvek ve výši stanovené 
shromážděním delegátů pro 1 dítě. 

2. Člen má právo: 
a) podílet se na činnosti spolku, 
b) volit a být volen do nejvyššího orgánu spolku, tj. shromáždění delegátů, 
c) účastnit se a vystupovat na shromáždění delegátů (hlasovací právo mají pouze zvolení 

delegáti), 
d) vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti spolku a dění ve škole, 
e) být informován o hospodaření a činnosti spolku, nahlížet do účetní evidence. 

 
3. Člen má povinnost: 

a) dodržovat ustanovení stanov spolku, plnit usnesení shromáždění delegátů, 
b) hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku. 
 

4. Členství zaniká: 
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku, 
b) ukončením studia žáka školy, 
c) úmrtím fyzické osoby, zánikem u právnické osoby, 
d) zánikem spolku. 

  
Čl. V 

Orgány Spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů. 
Statutárním orgánem je předseda a hospodář.  
 

Čl. VI 
Shromáždění delegátů 

1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů. Delegáty představují zvolení zástupci 
rodičů z jednotlivých tříd a maximálně 3 zaměstnanci školy. Delegáti informují rodiče, které 
zastupují, o projednávaných problémech a rozhodnutích přijatých na zasedáních shromáždění 
delegátů. 

2. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání třetina všech delegátů. 
Shromáždění delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů, není-li v těchto 
stanovách uvedeno jinak. Každý delegát má při rozhodování jeden hlas, hlasy delegátů jsou si 
rovny, při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.  
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3. Rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku a o záležitostech, které nebyly na programu při 
ohlášení zasedání, je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných delegátů. 

4. Shromáždění delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) určuje a schvaluje hlavní zaměření činnosti spolku, 
c) volí předsedu a odvolává jej,  
d) rozhoduje o výši členského příspěvku na příslušný školní rok, 
e) volí hospodáře spolku a určuje výši jeho odměny za práci, 
f) schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření spolku,  
g) rozhoduje o zániku spolku. 

5. Shromáždění delegátů je svoláváno k zasedání předsedou spolku nebo jím pověřenou osobou 
podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání shromáždění 
delegátů do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně nebo elektronicky alespoň jedna 
třetina delegátů nebo členů spolku. Informace o konání zasedání a návrhy materiálů určených 
ke schválení zasílá předseda nebo jím pověřená osoba elektronickou poštou na kontaktní 
adresu delegáta nejpozději deset dní před datem konání zasedání. Součástí informace je návrh 
programu zasedání. Ve stejném termínu je datum a návrh programu zveřejněn na webových 
stránkách školy. 

6. Zápis ze zasedání pořizuje pověřená osoba, je zveřejněn na webových stránkách školy do 
30 dnů od konání zasedání.  

7. Shromáždění delegátů zve na svá jednání ředitele školy, popřípadě další zástupce školy. Za 
účelem řešení naléhavých problémů může ředitel školy požádat předsedu spolku o svolání 
shromáždění delegátů. 
 

Čl. VII 
Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem spolku jsou předseda a hospodář.  Každý z nich je oprávněn jednat za 
spolek ve všech věcech.  

2. Předseda a hospodář jsou voleni shromážděním delegátů, ujímají se funkce dnem stanoveným 
shromážděním delegátů. Volební období odpovídá v případě rodiče žáka školy zbývající době 
studia žáka, v ostatních případech je pětileté. 
 

Čl. VIII 
Hospodaření spolku 

1. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 
a) z členských příspěvků, 
b) z darů a příspěvků fyzických a právnických osob, 
c) z grantů a dotací, 
d) z vlastních projektů a aktivit. 

2. Majetek spolku je spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření, 
schváleným rozpočtem a platnými právními normami a předpisy. Veškeré výdaje jsou 
podřízeny hlavnímu zaměření spolku. 
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3. Evidenci hospodaření vede hospodář spolku, který předkládá zprávu o hospodaření 
shromáždění delegátů. Zpráva je součástí zápisu ze zasedání a je zveřejněna na webových 
stránkách školy. 

 

Čl. IX 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 


