Výroční zpráva
Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví
Období činnosti: školní rok 2015/2016
Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební
škole Rybitví pod číslem VS/1-1/86144/11-R. Přiděleno IČO 22769242.
Předsedou sdružení je paní Věra Bulajčíková.
Příspěvek členů sdružení byl schválen pro tento školní rok ve výši 150,- Kč.
Kontrolní komise provedla kontrolu čerpání financí, která byla bez závad.
Cíle a činnost sdružení zakládají Stanovy sdružení – viz příloha č. 1.
Sdružení se sešlo třikrát ve školním roce.
Sdružení podpořilo akce školy, např. divadelní představení v anglickém jazyce, besedu Rady
začínajícím milencům, beseda Etiketa, odměny žákům za soutěže, odměny nejlepším žákům,
adaptační kurz, slavnostní vyřazování absolventů studia a celoškolní turnaj v bowlingu.

Předseda sdružení: Věra Bulajčíková

Příloha č. 1

STANOVY
„ Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví“
Čl. 1
Název sdružení
Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví
Čl. 2
Sídlo Sdružení
Sídlo Sdružení je na adrese: Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
Čl. 3
Právní poměry Sdružení
Sdružení je právnickou osobou, jeho právní poměry se řídí zákonem č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy a
těmito stanovami.
Čl. 4
Územní působnost Sdružení
Sdružení vyvíjí svoji činnost na území České republiky.
Čl. 5
Cíl činnosti Sdružení
Cílem činnosti sdružení je podporovat a rozvíjet podmínky zabezpečení školy v oblasti
materiální, hospodářské a personální, podpora a rozvoj spolupráce rodičů žáků a sponzorů a
vzájemná spolupráce školy a rodičů žáků, včetně tvorby koncepce výchovně vzdělávací práce
školy a její materiální zajištění.
K dosažení uvedeného cíle Sdružení:
a) vyhledává finanční zdroje;
b) z prostředků přispívá zejména na:
- kulturní akce, sportovní turnaje, oborové a učňovské soutěže, olympiády, kurzy…;
- osvětovou činnost – např. boj proti kouření, drogám …;
- exkurze stavebních institucí - úřadů (geodetických, stavebních …), stavebních firem
a podniků;
- slavnostní vyřazení žáků ze studia;
c) organizuje a rozvíjí spolupráci s vedením školy;
d) přispívá k organizaci reprezentačního plesu školy;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

dává podněty k zaváděným školním vzdělávacím programům, organizaci výuky;
vyjadřuje se k provozu školy – ubytování, stravování …;
vyjadřuje se k zapojení žáků do realizovaných projektů školy a jejich udržitelnosti;
obnovení školní knihovny zejména o odborné publikace oborů vyučovaných na škole;
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů;
seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy.
Čl. 6

Členství ve Sdružení
Členství ve sdružení je dobrovolné, členství ve sdružení vzniká podáním přihlášky a zaplacením
členského příspěvku.
I.
II.
-

Člen Sdružení má právo:
aktivně se podílet na činnosti Sdružení,
podávat návrh a podněty k zajištění činnosti Sdružení a podpoře škole,
volit a být navrhován a volen do orgánů Sdružení,
vyjadřovat své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich
projednávání,
na požádání nahlédnout do záznamů a účetní evidence Sdružení.
Člen Sdružení má povinnost:
dodržovat stanovy Sdružení,
podílet se na plnění cílů Sdružení,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení,
platit příspěvky stanovené Radou.
Čl. 7
Orgány Sdružení

1. Sdružení má následující orgány:
- Shromáždění členů sdružení (dále jen“Shromáždění“),
- Předseda sdružení (dále jen „Předseda“),
- Výkonná rada sdružení (dále jen „Rada“),
- Zástupci tříd zvolení nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení v každé třídě
Do vytvoření orgánů sdružení jedná za sdružení zmocněnec oprávněný jednat jménem
přípravného výboru (dále jen zmocněnec), který podal návrh na registraci sdružení.
2. Shromáždění členů sdružení (dále jen Shromáždění)
a) Shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Shromáždění tvoří všichni členové
sdružení.
b) Shromáždění zasedá nejméně jedenkrát ročně a svolává jej Předseda. Předseda je
povinen svolat Shromáždění požádá-li o to nejméně jedna třetina členů sdružení, a to
do 30 dnů ode dne převzetí písemné žádosti od člena.
c) Každý člen musí být vyrozuměn o konání Shromáždění alespoň 15 dní před konáním
Shromáždění písemnou pozvánkou. Člen se může vzdát práva na včasné vyrozumění o
konání Shromáždění prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu Shromáždění.
d) Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí
rozhodnutí Shromáždění je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

e) Do působnosti Shromáždění patří zejména:
- měnit a doplňovat stanovy sdružení,
- projednávat koncepci činnosti sdružení,
- projednávat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
- rozhodovat o zániku sdružení, jmenovat likvidátora, rozhodovat o majetkovém
vypořádání.
3. Předseda sdružení (dále jen předseda)
a) Předseda je volen Výkonnou radou sdružení na funkční období tří let.
b) Předseda je statutárním orgánem sdružení. Je oprávněn jednat jménem sdružení
samostatně. V jeho nepřítomnosti jedná místopředseda.
c) Do působnosti předsedy patří zejména:
- svolávat a řídit jednání Shromáždění a rady,
- rozhodovat o záležitostech sdružení a řídit jeho činnost,
- zajistit provedení rozhodnutí Shromáždění,
- hospodařit s prostředky sdružení na základě rozhodnutí a doporučení Rady,
- realizovat rozhodnutí Shromáždění o dočasném použití volných finančních
prostředků sdružení,
- zajistit vedení účetnictví,
- jednat se zástupci školy.
4. Výkonná rada Sdružení (dále jen rada)
a) Členové rady jsou voleni zástupci rodičů jednotlivých tříd na funkční období tří let.
b) Počet členů rady je minimálně sedm.
c) Do působnosti Rady patří zejména:
- projednávat a schvalovat hospodaření sdružení,
- stanovuje výši příspěvků členů sdružení,
- volit a odvolávat předsedu a místopředsedu z řad členů rady,
- volit hospodáře sdružení,
- rozhodovat o dočasném použití volných finančních prostředků,
- rozhodovat o přijetí nových členů sdružení a jejich vyloučení,
- úzce spolupracuje s vedením školy.
Čl. 8
Zásady hospodaření
Účetnictví Sdružení je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu. Se svým majetkem hospodaří Sdružení podle zákonných předpisů a podle vlastního
rozpočtu schváleného na každé hospodářské období Radou. Veškeré příjmy a výdaje jsou
zveřejněny pro všechny členy Sdružení, s jeho hospodařením budou vždy pravidelně
seznamováni rodiče a zákonní zástupci na třídních schůzkách prostřednictvím zástupců tříd.
Prostředky pro realizaci cílů, jak jsou uvedeny v čl. 5 a) až j), bude Sdružení získávat zejména
z těchto zdrojů:
- členských příspěvků ve výši stanovené a odsouhlasené Radou vždy v každém
hospodářském období,
- peníze a věcné dary právnických a fyzických osob věnované Sdružení,
- z příjmů z pořádání kulturních a sportovních akcí propagující vlastní činnost,
- z příjmů z pořádání reprezentačního plesu školy.

Členské přípěvky platí všichni žáci bez ohledu na počet sourozenců na téže škole. V případě,
že rodiče nebo jiný zákonný zástupce, popř. zletilý žák členský příspěvek nezaplatí v plné výši
nebo vůbec, může být žákovi zamítnuta účast na akcích finančně podporovaných z prostředků
Sdružení nebo mu může být krácen, popř. nevyplacen příspěvek poskytovaný z prostředků
Sdružení.
Čl. 9
Zánik Sdružení
Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.
Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. První shromáždění svolá zmocněnec (čl. 7, bod 1 stanov) nejpozději do tří měsíců od
vzniku Sdružení.
2. Sdružení vzniká jeho registrací.
3. Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení Ministerstvem vnitra
České republiky.

