
Stanovy Klubu rodičů Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek

I. Základní ustanovení
1. Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, ( dále jen Klub) je dobrovolný

spolek  rodičů , zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a 
práci školy.

2. Klub Zámek  je založen podle zákona č. 83/1990 Sb.
3. Klub  Zámek  je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže.  Hájí  a 

prosazuje  jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj  jejich osobnosti.
4. Klub Zámek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy a samosprávy a jiných

organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s těmito institucemi na základě partnerství  a 
vzájemného respektování.

5. Sídlo Klubu Zámek je: Žďár nad Sázavou  2, Zámek  4, PSČ 591 02.

II. Činnost Klubu Zámku
1. Činnost Klubu Zámek je zaměřena na spolupráci při výchovném působení rodiny, školy  a 

dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění 
těchto základních cílů Klubu Zámek zejména:

* seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a cíli školy a s úlohou rodičů 
při jejich naplňování

* přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při 
výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

* reprezentuje a podporuje školu ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a jiným 
subjektům

* respektuje sociální aspekty při hospodaření se svými prostředky

III. Organizace Klubu Zámek
1. Individuálním členem Klubu Zámek může být každý člen starší 18 let, který souhlasí se 

stanovami Klubu Zámek. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Klubu Zámek, 
volit a být volen do orgánů Klubu Zámek, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně 
se účastnit projednávání svých návrhů. Člen má povinnost dodržovat ustanovení stanov 
Klubu Zámek a včas platit členský příspěvek.

2. Nejvyšším orgánem Klubu Zámek je plénum , tvořené všemi členy Klubu Zámek. Plénum je 
svoláváno Radou rodičů ve spolupráci s vedením školy. Schází se minimálně jedenkrát ročně 
za účelem informování rodičů, projednávání důležitých otázek, týkajících se výchovy žáků a 
k volbě Rady rodičů.

3. Orgánem Klubu Zámek  je Rada rodičů / dále jen Rada/, složená z volených zástupců 
jednotlivých tříd. Je vhodné, aby každá z tříd měla v Radě svého zástupce z řad rodičů / třídní 
důvěrník/.
Rada řídí činnost Klubu Zámek. Jednání Rady se může zúčastnit každý člen Klubu Zámek, který
o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání 
zástupce školy. Rada ze svých řad zvolí předsedu, který bude oprávněn jednat jménem Klubu 
Zámek a hospodáře. Rada je oprávněna rozhodovat o změně stanov.

IV.Hospodaření Klubu Zámek
1. Zdrojem příjmů Klubu Zámek  jsou členské příspěvky, dary, výnosy z pořádaných akcí apod. 

Výši  členského příspěvku schvaluje plénum Klubu Zámek. Pokud mají rodiče na škole více 



dětí, platí vždy pouze jeden  členský příspěvek. Výdaje jsou určeny na materiální a finanční 
pomoc škole.

2. Klub Zámek hospodaří samostatně podle zákonných předpisů. Pravidelnou kontrolu 
hospodaření provádí pověřený zástupce  rodičů zvolený Radou. Prověrku hospodaření za 
dané hospodářské období schvaluje Rada.

V. Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny Radou rodičů dne 22. 9. 2015


