Stanovy
Sdružení rodičů a přátel školy
při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Nymburk,
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

I.Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti,
Nymburk, V Kolonii 1804 (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných
zástupců žáků, zletilých žáků a občanů se zájmem o výchovu mládeže a práci školy,
založeným podle zákona č. 73/1990 Sb.
2. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků při vzdělávání,
výchově a rozvoji jejich osobnosti.
3. Sdružení spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými
společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.
4. Sídlem sdružení je areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Nymburk,
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
II. Činnost a cíle sdružení
1. Činnost sdružení je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny,
školy i dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
2. Při této své činnosti sdružení seznamuje členy sdružení s cíli a úkoly školy a problematikou
jejich dosažení
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi členů sdružení a podílí se
na jejich vyřizování
- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí
- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, vyjadřuje se
ke koncepci školy a k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání
- podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům
státní správy
III. Organizace sdružení
1. Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků, zletilých žáků a
občanů, kteří se zajímají o výchovu žáků a o práci školy. Členem sdružení se může stát každý
občan, žák starší 18 let nebo rodič žáka po zaplacení členského příspěvku, který je stanoven
výborem sdružení.
Příspěvek za žáka se vybírá 1 x ročně.
Výhody sdružení platí pro všechny členy bez rozdílu stejně.
Člen sdružení má právo:
a) volit a být volen do orgánů sdružení
b) vyjadřovat se ke koncepci školy, k výchovně vzdělávacím cílům školy, stravování,
ke všem projednávaným otázkám a podávat návrhy na usnesení
c) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti a být vyrozuměn o jejich využití a vyřízení
d) kritizovat činnost orgánů sdružení, jeho funkcionářů a jeho členů
e) být přizván k jednání všech orgánů sdružení, pokud se jedná o návrzích, které předložil

nebo o kritiku, či postih jeho osoby
f) využít finanční prostředky na zájmovou a jinou činnost pořádanou školou nebo sdružením
g) informovat se o činnosti a hospodaření sdružení
Člen je povinen dodržovat ustanovení stanov sdružení a včas platit schválený členský
příspěvek.
2. Orgánem sdružení je výbor sdružení, složený z volených zástupců tříd. Výbor sdružení řídí
činnost a zastupuje sdružení vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným
organizacím.
Členové výboru jednají všichni společně. Jednání výboru se může zúčastnit každý člen
sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve
výbor na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.
Výbor sdružení volí předsedu, který je v čele výboru., dále volí členy revizní komise.
3. Předseda je odpovědný výboru. Svolává zasedání výboru a pracuje v mezidobí jejich
schůzek.
4. K zabezpečení své činnosti a cílů může sdružení vytvářet i další zájmová odborná i jiná
seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. Jejich členové
mohou být kooptováni do výboru.
5. Členství zaniká ukončením či zanecháním studia žáka, k němuž se členství vztahuje.
Má-li člen i nadále zájem o spolupráci, zůstává členem po písemné dohodě.
IV. Hospodaření sdružení
1. Majetek sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění sdružení. Výdaje
jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a žákům. Členský příspěvek hradí
člen sdružení podle počtu dětí studujících na škole.
2. Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
který je schválen na každé hospodářské období výborem. Kontrolu hospodaření provádí
výborem volená revizní komise.
V. Přechodná ustanovení
Po schválení těchto stanov se Sdružení rodičů a přátel školy při Střední odborné škole a
Středním odborném i, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk stává sdružením občanů podle
zákona č. 83/1990 Sb. a pracuje nadále podle těchto stanov.
Způsob další spolupráce se školou na základě těchto stanov bude dohodnut členy výboru
sdružení s vedením školy.
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