STANOVY

Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Střední průmyslové škole textilní v Liberci, Tyršova 1,
občanského sdružení

I.
Název sdružení
Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Střední průmyslové škole textilní v Liberci, Tyršova 1,
občanského sdružení
II.
Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je Liberec 1, Tyršova 1, PSČ 460 81, ČR

III.
Právní poměry sdružení
Sdružení je právnickou osobou, její právní poměry se řídí zákonem č. 83/1990 Sb. v úplném znění,
dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

IV.
Územní působnost sdružení
Sdružení vyvíjí svoji činnost na území České republiky.

V.
Cíl sdružení
Sdružení je zřízeno za účelem zajišťování mimoškolní činnosti studentů Střední průmyslové školy
textilní v Liberci, příspěvkové organizace, se sídlem Liberec 1, Tyršova 1.
Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování.
Předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy.

VI.
Činnost sdružení
K dosažení uvedených cílů bude sdružení zejména:
a) vyhledávat finanční a věcné zdroje,
b) z prostředků sdružení přispívat zejména:
- na mimoškolní zájmovou činnost (kroužky),
- na kulturní akce, akademie, sportovní turnaje, soutěže, olympiády, letní a zimní soustředění,
- na harmonizační kurzy, osvětovou činnost, tj. zejména na prevenci proti drogám, kouření,
prevenci proti AIDS, na výchovu k rodičovství,
c) organizovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci s vedením školy zejména při výměnných
studijních cestách, pobytech, návštěvách a exkurzích v ČR i zahraničí,
d) vytvářet fond odměn pro studenty (výborné studijní výsledky, mimoškolní aktivita,
středoškolská odborná činnost, reprezentace školy, …),
e) se podílet na ekologických programech, výchově studentů k uvědomělému vztahu k přírodě a
životnímu prostředí.

VII.
Orgány sdružení
1) Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada tvořená volenými zástupci tříd z řad
rodičů, vedení školy a dvou zástupců profesorského sboru školy. Schází se minimálně
dvakrát ročně, určuje hlavní zásady a směry činnosti sdružení, schvaluje rozpočet
sdružení. Volí a odvolává svou nadpoloviční většinou výbor sdružení a třípětinovou
většinou rozhoduje o zrušení sdružení.
2) Výbor sdružení je volený valnou hromadou na období jednoho roku. Je tvořen
maximálně dvanácti členy. Výbor organizuje a řídí činnost sdružení mezi valnými
hromadami, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Ze svých řad volí předsedu
sdružení a určuje rozdělení a náplň funkcí ve výboru sdružení (např.: pokladní, jednatel).
Výbor se schází alespoň jednou za tři měsíce a z jeho schůzí se pořizuje vždy písemný záznam.

3) Statutárním orgánem sdružení je jeho předseda, který je výkonným orgánem sdružení,
podřízený a odpovědný výboru sdružení. Předseda je oprávněn rozhodovat o všech otázkách
a přijímat všechna nezbytná opatření, která souvisejí se zajišťováním běžného,
zejména hospodářského chodu sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k
názvu sdružení a razítku připojí podpis jeho předseda, k právoplatnosti bankovních
dokladů jsou zapotřebí dva podpisy (předsedy a pokladníka).
4) Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Komise má tři členy, ze svého středu
volí předsedu komise. Dohlíží na výkon činnosti předsedy a výboru sdružení a provádí
kontroly hospodaření dle platných předpisů. Je volena na období jednoho roku valnou
hromadou na návrh návrhové komise, je podřízena valné hromadě. O provedených kontrolách
pořizuje vždy písemný záznam. Schází se alespoň jednou za půl roku, rozhoduje nadpoloviční
většinou.

VIII.
Zásady hospodaření
Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude
sdružení získávat zejména z těchto zdrojů:
a) z finančních příspěvků studentů, rodičů a přátel školy ve výši dle rozhodnutí valné hromady
na příslušné období,
b) z peněz a věcných darů právnických a fyzických osob,
c) z veškerých příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem sdružení,
d) ze subvencí a dotací ze státního rozpočtu a dalších organizací.
Prostředků sdružení lze použít pouze k realizaci cílů sdružení uvedených v ustanovení
V. a VI. stanov sdružení.
IX.
Práva a povinnosti členů
1) Členem sdružení se mohou na základě svobodné vůle stát studenti, rodiče a přátelé z řad
veřejnosti, která má zájem na rozvoji školy a požádají o to.

2) Každý člen sdružení má právo návrhu směřujícího k zajištění činnosti sdružení a
podpoře školy.
3) Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnost sdružení a podílet se na výsledcích
jeho práce.
4) Členové sdružení mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení.
5) Každý člen má právo svobodně ze sdružení vystoupit.
6) Členové sdružení mají povinnost řídit se stanovami a respektovat přijatá rozhodnutí
orgánů sdružení.
7) Základní povinností člena sdružení je řádně platit členský příspěvek v předem stanoveném
termínu a výši.
8) Pokud se člen neřídí stanovami, pozbývá členství, o kterém rozhodne výbor sdružení.

X.
Změna stanov
O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada a to třípětinovou většinou všech přítomných
hlasů.

XI.
Zánik sdružení
Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.
Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady, a to třípětinovou většinou všech hlasů. Zánik sdružení a
jeho likvidace se řídí obecně platnými právními předpisy. Veškerý majetek zaniklého sdružení
připadne Střední průmyslové škole textilní v Liberci, Tyršova 1.

