
 

Stanovy  RADA RODIČŮ SŠUAŘ, zapsaný spolek 
 
 
I. Základní ustanovení 
 
1. Rada rodičů SŠUAŘ, zapsaný spolek, je nástupnickou organizací Rady rodičů SOU nábytkářské-
ho a technického (sídlo Na Výsluní 6, Praha 10, IČ 75066769). 
 
2. Rada rodičů SŠUAŘ (dále jen „Rada“) je sdružení občanů nezávislé na politických stranách a hnu-
tích. Rada je ustavena při Střední škole umělecké a řemeslné. Sídlo Rady je v Praze 10, Na Výsluní 6. 
 
3. Posláním Rady je podporovat činnost Střední školy umělecké a řemeslné (dále jen „školy“) nad 
rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat a propagovat dobré výsledky práce školy na 
veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou a pedagogickou činností. 
 
4. Rada je právním subjektem. Jejím jménem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 
Konkrétní záležitosti může projednávat předsedou pověřený člen Rady, záležitosti hospodaření 
hospodář. 
 
 
II. Činnost Rady  
 
Ke splnění svého poslání Rada  
• podporuje zájmovou činnost žáků školy finančně i odbornou pomocí 

• podporuje talentované žáky školy při účasti na odborných soutěžích a prezentačních akcích 
• podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení 

• provozuje hospodářskou činnosti související s posláním školy 
 
 
III. Členství v Radě  
 
1. Členství v Radě je dobrovolné a rozlišuje se na 
• členství rodičů žáků školy 

• členství ostatních osob 
 
2. Členem Rady se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami.  
 
3. Rodiče nezletilých i zletilých žáků školy, zletilí žáci školy a ostatní osoby - zájemci o členství se 
stávají členy Rady na jeden kalendářní rok, pokud uhradí Radě stanovený členský příspěvek. 
Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku. 
 
4. Členství v Radě zaniká 
• vystoupením řádného člena na základě oznámení doručeného výboru Rady vyškrtnutím pro 

neplnění základních povinností člena 

• vyloučením pro závažné porušení stanov 
• uplynutím doby, na niž byl stanoven členský příspěvek 



IV. Práva člena Rady  
 
1. Podílet se na činnosti Rady osobně nebo prostřednictvím svého dítěte - žáka školy, získávat tak 
výhody plynoucí z členství (finanční podpora zájmových aktivit, kroužků, akcí, exkurzí a jiné mimo-
výukové a nadstandardní činnosti, využívání materiálních zdrojů, využívání sociálního fondu a další). 
 
2. Být informován o činnosti a hospodaření Rady a o všech jejích aktivitách a činnostech ve prospěch 
žáků školy. 
 
 
V. Povinnosti člena Rady  
 
1. Dodržovat Stanovy Rady, plnit usnesení orgánů Rady a vykonávat svěřené funkce. 
 
2. Řádně platit stanovené členské příspěvky. 
 
 
VI. Orgány Rady  
 
1. Nejvyšším orgánem Rady je shromáždění rodičů, které se schází nejméně jednou ročně. 
Shromáždění rodičů rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Rady  

• projednává vznik a zánik Rady  
• schvaluje stanovy a jejich změny 
• schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření Rady  

• projednává zprávu o činnosti Rady a jejího výboru 
• volí jedenkrát za dva roky výbor  
 
2. Všichni členové Rady mají právo účastnit se shromáždění rodičů, právnické osoby zastupuje jeden 
delegát. Jednání shromáždění rodičů je právoplatné při účasti nadpoloviční většiny řádných členů. 
Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
 
3. Mimořádné jednání shromáždění rodičů svolává výbor Rady ze svého rozhodnutí nebo na žádost 
nejméně 20 % členů. 
 
4. Výbor  řídí činnost v období mezi shromážděními rodičů. Výbor jedná za přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů výboru. Usnesení jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou přítomných. 
Výbor se schází nejméně 1x za dva měsíce s výjimkou hlavních školních prázdnin. Počet členů výboru 
stanoví shromáždění rodičů volbou zástupců v jednotlivých třídách školy (obvykle 1 člen výboru ze 
třídy). 
 
5. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou přímo vyhrazeny shromáždění rodičů, zejména 
• zastupuje Radu navenek 

• volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře 
• spolupracuje s ředitelem školy a projednává s ním problematiku školy, aktivity žáků a školy 

financované nebo spolufinancované z rozpočtu Rady a jejich finanční náročnost, materiální 
zabezpečení činnosti školy, informuje o tom členy Rady  

• svolává shromáždění rodičů 



• hospodaří s majetkem Rady podle rozpočtu schváleného shromážděním rodičů, rozhoduje o 
nepodstatných změnách rozpočtu (zvýšení položek v důsledku navýšených příjmů, přesuny mezi 
položkami) 
 
 

VII. Majetek a hospodaření Rady  
 
1. Rada může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sama hospodaří. V případě zániku Rady 
rozhoduje o majetku závěrečné shromáždění rodičů. 
 
2. Hospodaření Rady je realizováno vždy podle rozpočtu schváleného shromážděním rodičů. 
Hospodaření Rady realizuje hospodář, kontroluje ho výbor. Odchylky a změny rozpočtu, projednané a 
schválené výborem, musí potvrdit následující shromáždění rodičů. 
 
3. Zdroje prostředků Rady jsou 
• členské příspěvky 

• dary a odkazy 
• zisky z vlastního podnikání 

• příjmy z projektové činnosti 
• dotace organizací, obce, státu apod. a další 
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015 
 
 
 
 
Praha 13. listopad. 2014 
 
 
 
 
Předseda*:  Blanka Neoralová, v. r. 
 
 
Místopředseda*: Jiří Krupička, v. r. 
 
 
 
 
*předseda a místopředseda výboru, zvoleného shromážděním rodičů dne 13. 11. 2014, následně voleni 
na schůzi výboru dne 13. 11. 2014 


