
STANOVY SPOLKU 

Zdravotnická škola Děčín, z. s. 

 

 

§ 1 Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Zdravotnická škola Děčín, z. s. (dále jen „spolek“) 

 

2. Sídlo spolku: Čsl. mládeže 5/9, 405 02  Děčín 

 

§ 2 Právní postavení spolku 

1. Spolek je samosprávným, dobrovolným, nezávislým a nepolitickým svazkem členů vedených 

společným zájmem k naplnění účelu spolku definovaného v § 3 těchto stanov. 

 

2. Spolek je právnickou osobou založenou na dobu neurčitou. 

 

§ 3 Účel spolku 

1. Hájí práva žáků studujících na Střední zdravotnické škole, Děčín (dále jen „škola“). 

 

2. Aktivně pomáhá škole při plnění jejího poslání. 

 

3. Může navrhovat změny v koncepci školy. 

 

4. Podporuje kulturní a společenské akce školy související se vzděláváním, studiem a 

osobnostním rozvojem žáků školy. 

 

5. Podporuje partnerství s dalšími školami. 

 

§ 4 Hlavní činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v § 3 těchto stanov, coby 

společného zájmu jeho členů.  

 

2. Hlavní činnost spolku zahrnuje: 

a) poskytuje materiální i nemateriální pomoc při zajišťování výchovy a vzdělání žáků školy, 

b) zajišťuje finanční i materiální podporu a podmínky pro: 

• zájmovou školní a mimoškolní činnost, 

• soutěže, 

• kurzy, 

• exkurze, 

• odborné stáže, 

• kulturní a společenské akce školy 

c) oceňuje dobrý přístup žáků ke vzdělávání a studiu: 

• stipendiem (viz stipendijní řád), 



• účastí na „Autobusu Dík“ (akce pro nejaktivnější žáky školy na konci školního 

roku), 

• věcnými nebo finančními odměnami za studijní výsledky a umístění a účast 

v soutěžích, 

d) pořádá slavnostní vyřazení žáků po úspěšném absolvování školy, 

e) zajišťuje výměnné pobyty žáků a pedagogů s partnerskými školami. 

 

§ 5 Členství ve spolku 

1. Členem může být: 

a) žák Střední zdravotnické školy starší 15 let, 

b) fyzická osoba starší 18 let. 

 

2. Členství je dvojího druhu: 

a) člen činný, 

b) člen běžný. 

 

3. Vznik a zánik členství: 

a) člena činného 

• vzniká přijetím písemné přihlášky zájemce a odsouhlasením členství výkonným 

výborem, 

• zaniká písemnou odhláškou, nebo pokud se člen 2x nedostaví bez omluvy na 

členskou schůzi, 

b) člena běžného 

• vzniká přijetím písemné přihlášky zájemce a odsouhlasením členství výkonným 

výborem, 

• členství trvá pouze po dobu školního roku, ve kterém byla přihláška podána, 

• zaniká uplynutím daného školního roku, nebo písemnou odhláškou. 

 

§ 6 Práva a povinnosti členů 

1. Práva: 

a) člena činného 

• volit výkonný výbor a být do něj volen, 

• seznamovat se s činností spolku na členských schůzích minimálně 2x ročně a 

prostřednictvím výroční zprávy a účetní uzávěrky, 

• schvalovat změny stanov, 

• vznášet podněty k činnosti spolku, 

• hodnotit činnost výkonného výboru. 

b) člena běžného 

• schvalovat účetní uzávěrku spolku, 

• vznášet podněty ke koncepci školy, 

• vznášet podněty ke konaným akcím školy, 

• schvalovat změny stanov, 

• seznamovat se s činností spolku prostřednictvím výroční zprávy a účetní 

uzávěrky, 

• aktivně se podílet na činnosti spolku. 

 



2. Povinnosti: 

a) člena činného 

• účastnit se členské schůze, 

• aktivně se podílet na činnosti spolku, 

b) člena běžného 

• platit členské příspěvky. 

 

§ 7 Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská základna, 

b) členská schůze činných členů (dále jen „členská schůze“), 

c) výkonný výbor, 

d) předseda výkonného výboru. 

 

2. Funkční období volených orgánů (výkonný výbor) jsou tři roky. Členství ve volených orgánech 

zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena členskou schůzí. 

 

§ 8 Kompetence orgánů spolku 

1. Členská základna je nejvyšším orgánem spolku a má následující práva: 

a) právo schvalovat stanovy a jejich změny; pro změnu stanov je nutný souhlas 3/5 všech 

členů, 

b) právo schvalovat účetní uzávěrku spolku, 

c) právo vznášet podněty ke členské schůzi, která podněty projedná a o výsledku ji 

informuje, 

d) právo aktivně ovlivnit činnost spolku včetně složení orgánů spolku (především výkonného 

výboru) prostřednictvím petic. 

 

(Postup pro použití petice: 1. petici může předložit minimálně 20 běžných členů 

spolku a musí se vztahovat k činnosti spolku, 2. pokud petice splňuje veškeré 

náležitosti, bude její text zveřejněn na webových stránkách školy a rozeslán 

ostatním běžným členům, 3. změna požadovaná peticí se stane pro spolek 

závaznou, pokud se k petici připojí 2/3 všech běžných členů) 

 

2. Členská schůze: 

a) projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok,  

b) přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok,  

c) projednává podněty členské základny, 

d) volí volené orgány spolku,  

e) hodnotí práci odstupujících orgánů, 

f) přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci spolku (vyjma stanov), 

g) je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. 

 

3. Výkonný výbor: 

a) je tříčlenný,  

b) ze svého středu si volí předsedu, 

c) schvaluje nové členy, 



d) připravuje podklady pro členské schůze a realizuje jejich usnesení. 

 

4. Předseda výkonného výboru/spolku (dále jen „předseda“): 

a) je statutárním orgánem spolku, 

b) jedná za spolek samostatně, 

c) je za svou činnost zodpovědný členské schůzi. 

 

§ 9 Zásady hospodaření 

1. Výše členského příspěvku se stanovuje na členské schůzi. 

 

2. Příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty, které jsou používány na hlavní činnost 

spolku. 

 

3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých 

aktivit. 

§ 10 Závěrečná ustanovení 

1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem, zejména fúzí či rozdělením. 

 

3. V případě zániku spolku je s jeho likvidačním zůstatkem naloženo dle rozhodnutí členské 

schůze v souladu se zákonem, likvidační zůstatek tak může být zejména bezplatně převeden 

na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

4. Tyto stanovy budou vloženy na návrh spolku do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 

Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, přičemž návrh bude podán 

nejpozději do 15 dnů ode dne schválení těchto stanov. 

 

5. Otázky výslovně neupravené těmito stanovami se řídí předpisy práva občanského, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 

 

6. Tyto stanovy byly schváleny členskou základnou dne 2. 9. 2019. 

 

 

Vyhotoveno dne 2. 9. 2019 

 


