
Stanovy Klubu přátel školy 

při ZŠ Bezručova 190 v Bohumíně 

 

 

I. Základní ustanovení 

KPŠ při ZŠ je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců 

dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a chtějí pomáhat prací, 

Radou a finančními příspěvky tak, aby ZŠ Bezručova 190 v Bohumíně 

mohla co nejlépe vzdělávat své žáky. 

 

II. Cíle Klubu  

Činnost Klubu  je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného 

působení rodiny, školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při 

plnění jejího poslání. 

- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími 

cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování 

- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a 

stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování 

- vypomáhá škole při zajišťování sponzorování školy a 

realizaci akcí školy 

 

III. Členství v Klubu 

Členem Klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba starší 

18 let, která souhlasí se stanovami Klubu. Rodiče žáků školy se stávají 

na školní rok členy Klubu, když složí Klubu stanovený finanční 

příspěvek. 

 

IV. Práva a povinnosti člena 

Základní právo členů Klubu je být informován o činnosti a 

hospodaření Klubu nejméně jednou ročně. 

Členové mají dále tato práva: 

- podílet se aktivně na činnosti Klubu 

- účastnit se shromáždění členů Klubu s rozhodujícím hlasem 

- být volen do orgánů Klubu 

- vznášet své názory, náměty a připomínky 

 

               Základní povinnosti člena jsou: 

- dodržovat stanovy klubu, plnit usnesení orgánů Klubu a vykonávat 

svěřené funkce 

- včas platit členský příspěvek 

 

V. Orgány Klubu 



Nejvyšším orgánem KPŠ je shromáždění členů. Shromáždění členů se 

schází nejméně 1x v roce, a to zpravidla v měsíci září. 

Shromáždění volí představenstvo, které zastupuje Klub a řídí jeho 

činnost v období mezi jednotlivými shromážděními. Funkční období 

představenstva je 1 rok. 

Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Předseda zastupuje Klub 

navenek. Předsedovi náleží podpisové právo. 

 

VI. Majetek a hospodaření Klubu 

Majetek Klubu tvoří členské příspěvky, dary a výnosy akcí. Výdaje 

jsou určeny pro finanční pomoc škole. Pokud mají rodiče na jedné 

škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou, je-li vyšší než 

100,- Kč. 

V případě zániku Klubu přechází majetek a finanční zůstatek na ZŠ. 

Hospodaření Klubu se děje vždy podle rozpočtu schváleného 

shromážděním členů. Odchylky od rozpočtu, projednávané a schválené 

výborem, musí potvrdit následující členská schůze. 

 

 

 

 

      


