K návrhu nových stanov:
Vzorem pro návrh nových stanov byly použity stanovy ZŠ Petřiny, které sestavovala právní kancelář.
Neobsahují kogentní ustanovení zákona (např. zákona o účetnictví) a naopak řeší dispozitivní
ustanovení nového občanského zákoníku (dále jen OZ), která by jinak byla zbytečně složitá (např.
usnášeníschopnost členské schůze).
Co se nezměnilo:
 orgány spolku (byly pouze přejmenovány)
 nakládání s financemi (dispoziční právo k účtům atd.) má stále výbor (předseda,
místopředseda a pokladník (nově „hospodář“))
Formální změny:
 Název spolku – změna „spolek“ místo „sdružení“ – povinnost dle OZ,
 upraveno členství spolku – pouze fyzické osoby – zástupci žáků školy (již ne právnické
osoby, odporovalo si to s čl. 8 a nikdy nebylo využito),
 účel spolku – nezměněno, jen zjednodušeno a zkráceno,
 změna názvu nejvyššího orgánu z „plenární schůze“ na „členská schůze“ (změna je čistě
formální, odpovídá to terminologii v OZ),
 členská schůze je nově schopna se usnášet, pokud se zasedání zúčastní dvě třetiny členů
rady třídních zástupců - Pokud není členská schůze v okamžiku zahájení zasedání schopná
se usnášet, začíná po 30 minutách náhradní zasedání členské schůze, které je schopné se
usnášet, pokud je počet zúčastněných členů roven alespoň polovině počtu tříd školy.
Původní stanovy usnášeníschopnost neřešily; 100% účast členů spolku je podmínka
nesplnitelná a navíc nesnadno prověřitelná. Řádná i náhradní schůze mají stejné
pravomoci a nijak se neliší,
 statutární orgán (předseda, místopředseda a pokladník) pojmenován jako „výbor“ (opět
ve shodě s OZ, dříve Rada sdružení),
 rada rodičů se přejmenovává na „radu třídních zástupců“. Název „rada rodičů“ se často
zaměňuje s „radou školy“, která není součástí SRPŠ. Volení zástupci tříd zůstávají, nové
pojmenování „třídní zástupce“je jednoznačné. Volba zástupců – na prvních třídních
schůzkách nebo dodatečně korespondenčně (dříve to stanovy neřešily).
Důležité změny:
 Změny týkající se členské schůze (dříve „Plenární schůze“) – nově rozhoduje o změnách
stanov, doplněna usnášeníschopnost, kterou dříve stanovy neupravovaly, podle nového OZ
by byla nutná nadpoloviční většina všech (!) členů,
 pro změnu stanov a rozhodnutí o zániku spolku je dle nových stanov nutná alespoň
dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů Rady třídních zástupců. Ostatní rozhodnutí
přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.,
 volba členů výboru je přesněji určená (veřejná, dvoukolová, nutná nadpoloviční většina hlasů,
v případě nezvolení opakování na další členské schůzi.) (Dříve neupraveno.)
 oznámení o konání členské schůze zveřejněno 15 dnů před jejím konáním, a to alespoň na
webových stránkách školy a e-mailem všem členům rady třídních zástupců (Dříve
neupraveno.)
 Práva rady třídních zástupců (dříve „rada rodičů“) jsou rozšířena o:
- mohou za podmínek daných stanovami zařadit bod do programu členské schůze a svolat
členskou schůzi – v praxi tak mohou např. odvolat členy výboru, což dříve nebylo vůbec
možné
- pokud nejsou zvoleni na prvních třídních schůzkách, nic závažného se neděje –volba
může být provedena kdykoli během roku, až se nějaký zájemce najde. Taková volba
může proběhnout korespondenčně (např. e-maily).
- Seznam rady třídních zástupců bude přístupný všem třídním zástupcům, aby mohla v
případě potřeby nastat komunikace mezi třídami.





Členové výboru (předseda, místopředseda a hospodář) jsou voleni na 5 let. Je to v souladu s
OZ, navíc je to taková pojistka proti dlouhodobé nespokojenosti s výborem (dříve nebylo
funkční období omezené).
V nových stanovách není upravena revizní komise, dle nového OZ již není povinná. Je zde
ustanovení, že kontrolu hospodaření má v kompetenci členská schůze.
Výši členských příspěvků podle stanov navrhuje výbor, schvaluje členská schůze (dříve
plenární schůze) Členská schůze může samozřejmě rozhodnutí výboru změnit.
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