
STANOVY 
občanského sdružení Unie rodičů při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, 

České Budějovice 
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
A. Název a sídlo 
Název občanského sdružení: Unie rodičů při ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice (dále jen “Unie”). 
Sídlo sdružení: Bezdrevská 3, České Budějovice 370 11 
B. Postavení Unie 
(1) Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen “rodičů”), kteří se 

zajímají o výchovu a výuku (dále jen “vzdělávání”) dětí zejména ve škole a výchovných zařízeních. 
(2) Unie především hájí práva a zájmy dětí, tj. všech nezletilých občanů, a působí při ZŠ a ZUŠ  

Bezdrevská 3, České Budějovice. 
(3) Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, 

ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování. 
(4) Unie je právnickou osobou. 
 
II. CÍLE 
(1) Činnost Unie je zaměřena zejména na: 

• respektování práv, potřeb a zájmů dětí; 
• vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v 
 rodinách i ve škole; 
• zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání; 
• ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků; 
• koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či 
 výchovného zařízení a obce; 
• vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli; 
• finančně se spolupodílí na aktivitách školy. 

(2) Ke splnění svých cílů Unie 
a)   zjišťuje: 

• úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovateli školy; 
• názory rodičovské veřejnosti na stávající a připravované zákony a vyhlášky související se 

vzděláváním, včetně jejich změn; 
b)   se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje: 

• uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství; 
• zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem rodičů na kontrole a 

správě školy v rozvinutých občanských společnostech; 
• v ČR platné a připravované zákony a vyhlášky související se vzděláváním, včetně jejich změn; 

c)   na škole usiluje o spolupráci sdružení rodičů se zvolenými zástupci rodičů v radě školy; 
d)   své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách Unie a jejich výsledcích. 
 
III. ORGANIZACE UNIE 
A. Orgány Unie 
Orgány Unie jsou:  

• Rada Unie 
• Výbor Unie 
• Předseda Unie 
• Revizor Rady Unie 
• Hospodář Unie 

 
1) Rada Unie 
a) Rada Unie (dále jen “Rada”) zasedá v období Školního roku. Zasedání Rady svolává Předseda podle 

potřeby, nejméně však dvakrát za rok. 
b) Počet členů v radě se řídí počtem tříd ve škole. 
c) Členství v Radě vzniká volbou členů unie v jednotlivých třídách,kde členové volí jednoho zástupce ze 

své třídy do rady.Funkční období je jednoleté. Počet funkčních období jednoho člena není omezen. 
 



 
d)   Členství v Radě zaniká: 

• úmrtím, 
• vzdáním se funkce, 
• rozhodnutím Rady 
• ukončením členství v Unii. 

e)   Člen Rady se může vzdát své funkce písemnou rezignací, kterou doručí k rukám Předsedy. 
f)    Jestliže se uvolní místo člena Rady, může Rada na zbývající dobu funkčního 
       období kooptovat nového člena. 
g)   Do výlučné pravomoci Rady patří: 

• volba členů Výboru, Předsedy a Místopředsedy, 
• schvalování rozpočtu a účetní závěrky, 
• určení výše poplatků v následujícím roce. 

h)   Jednání Rady řídí Předseda. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň 50 % členů Rady. 
Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. 

i)    Z jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda spolu se zvoleným ověřovatelem zápisu. 
 
2) Výbor Unie a Předseda Unie 
a) Rada volí ze svých členů Výbor Unie (dále jen “Výbor”), Předsedu Unie (dále jen “Předseda”) a 

Místopředsedu Unie (dále jen “Místopředseda”). 
b) Výbor má nejméně 5 a nejvýše 9 členů. Funkční období je tříleté. Počet funkčních období jednoho člena 

není omezen. 
c) Výbor je kolektivním výkonným orgánem v čele s Předsedou, který konkrétními rozhodnutími naplňuje 

účel sdružení, rozhodnutí Rady. Rozhodnutí Výboru nesmí být v rozporu se stanovami Unie, 
rozhodnutími Rady. Za svoji činnost je Výbor odpovědný Radě Unie. 

d) Výbor zejména: 
• realizuje usnesení Rady, 
• řídí běžnou činnost Unie, 
• vede seznam členů Unie, 
• vede seznam volených zástupců, 
• připravuje rozpočet, 
• připravuje podklady pro jednání Rady Unie a svolává její zasedání. 

e)   Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Rozhodnutí je přijato, 
hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
Předsedy. 

f)    Předseda realizuje rozhodnutí Výboru. Předseda je statutárním orgánem Unie, zastupuje Unii navenek a 
jedná jejím jménem.Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutím Výboru. 

g)   Předsedu může s jeho souhlasem zastupovat Místopředseda. 
h)   Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Unie připojí Předseda svůj podpis. 

Pokud Rada Unie toto schválí disponuje s majetkem podle schváleného rozpočtu Hospodář unie. 
Dispozice s majetkem Unie mimo schválený rozpočet a větším než 20 000,- Kč nebo právní úkony, z 
nichž by pro Unii vyplývaly závazky nezahrnuté ve schváleném rozpočtu a vyšší než 20 000,- Kč, 
vyžadují spolupodpis ještě alespoň dvou členů Výboru Unie. 

 
3) Kancelář 
a)   Pro zajištění administrativní agendy může Rada Unie zřídit Kancelář. 
b)   Činnost Kanceláře je financována z rozpočtu Unie v rozsahu určeném Radou. 
c)   V čele Kanceláře stojí Předseda. 
 
4) Revizor Rady Unie 

a) Revizor kontroluje rozhodnutí Rady Unie, činnost Předsedy a Výboru Unie. 
b) Revizora volí Rada Unie. Revizorů může být zvoleno několik, přičemž Rada každému z nich stanoví 

rozsah působnosti a pravomocí. Funkční období je tříleté. Počet funkčních období jednoho revizora 
není omezen. 

c) Revizor kontroluje, zda všechna rozhodnutí Rady Unie, činnost Předsedy a činnost Výboru jsou v 
souladu se stanovami a právním řádem. Za tímto účelem přezkoumává zejména rozhodnutí Rady 
Unie a Výboru a účetní agendu. 

d) Jestliže Revizor zjistí nedostatky, neprodleně vyzve příslušný orgán Unie, aby zjednal nápravu. 



e) Revizor je odpovědný Radě Unie, které předkládá nejméně jedenkrát za tři roky zprávu o své 
činnosti. 

 
 
5) Hospodář 

a) Pro zajištění ekonomické a účetní agendy o hospodaření podle rozpočtu volí Rada Unie Hospodáře, 
který je členem Unie 

b) Hospodář předkládá nejméně dvakrát za školní rok zprávu o hospodaření Unie radě Unie a výboru 
Unie. 

 
B. Členové 
(1) Členem Unie může být každý rodič, nebo jiný zákonný zástupce dítěte do osmnácti let jeho věku, který 

souhlasí se stanovami Unie. Členem se rodič, nebo jiný zákonný zástupce stává zaplacením členských 
příspěvků. 

(2) Člen místního sdružení má právo: 
• volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti místního sdružení a na činnosti Unie, 
• být navrhován a volen do orgánů místního sdružení a do a orgánů Unie, 
• vyjadřovat své názory, náměty a připomínky, 
• osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Unie, 
• na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence místního sdružení i Unie. 

(3) Člen Unie má povinnost zejména: 
• dodržovat stanovy Unie, 
• aktivně se podílet na plnění cílů Unie, 
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech místního sdružení i v orgánech Unie, 
• platit členské příspěvky schválené Radou. 

(4)  Je-li to účelné, mohou orgány  Unie a Výbor Unie rozhodnout, že přijmou osobu, která je významnou 
osobností, za čestného člena. Čestné členství v orgánech je časově omezeno na dobu funkčního 
období orgánu, který toto členství udělil. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky, může se 
účastnit zasedání orgánu, kterého je čestným členem, a to bez práva hlasu. 

(5)  Členství v unii zaniká nesplněním členských povinností (zejména nezaplacením členského příspěvku).  
 
IV. Hospodaření 
(1) Zdroje majetku Unie tvoří členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, výnosy akcí a dotace a 

příspěvky z veřejných rozpočtů. 
(2) Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje Rada na každý školní rok. Pokud rodiče mají na škole 

více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou. 
(3) Se svým majetkem hospodaří prostřednictvím voleného hospodáře podle účetní osnovy Unie a podle 

vlastního rozpočtu. Kontrolu hospodaření provádí revizor volený Radou. Nejméně dvakrát za školní rok 
Výbor  pro členy zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje Unie. 

 
V. Zrušení Unie 
(1) O zrušení Unie rozhoduje Shromáždění členů nadpoloviční většinou přítomných zástupců. 
(2) Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob 

naložení s likvidačním zůstatkem. 
 
Stanovy byly schváleny na Radě Unie v Českých Budějovicích dne 28. listopadu 2005. 
 
 
Radim Kovanda v.r. 
předseda 


