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Článek I. 
Název a sídlo 

 
I/1) Název občanského sdružení - Společnost přátel Střední zdravotnické školy Svitavy 

(zkráceně SPSZŠ). 
I/2) Sídlo - Střední zdravotnická škola, Purkyňova 9, 568 02 Svitavy. 
 
 

Článek II. 
Základní ustanovení, poslání a cíle SPSZŠ  

 
II/1)  Společnost přátel Střední zdravotnické školy Svitavy (dále jen SPSZŠ) vyvíjí svou 
činnost na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. 

II/2)  SPSZŠ je nezávislým, dobrovolným a apolitickým sdružením fyzických a právnických 
osob. 

II/3)  Cílem SPSZŠ je podpora aktivit Střední zdravotnické školy, Svitavy, v oblasti 
vzdělávání a výchovy, např.:   

 a) podpora vzdělávání, výchovných, zájmových, kulturních a sportovních aktivit žáků  a 
pracovníků školy, 

 b) rozvoj spolupráce s ostatními školami (výměnné pobyty aj.), 
 c) snaha o zlepšování materiálně technického vybavení školy. 
 
 

Článek III. 
Členství v SPSZŠ 

 
III/1)  Členem SPSZŠ se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se chce podílet na 
činnosti SPSZŠ a souhlasí s těmito stanovami. 

III/2)  Ve SPSZŠ je možné i čestné členství. O udělení čestného členství rozhoduje na základě 
návrhu správní rady valná hromada. Čestní členové mají poradní hlas. 

III/3)  Členství vzniká zaregistrováním v SPSZŠ a zaplacením členského příspěvku. SPSZŠ je 
oprávněno od svých členů vybírat roční členský příspěvek, jehož výši schvaluje správní rada 
SPSZŠ.  

III/4)  Práva členů SPSZŠ: 
 a) zúčastňovat se činnosti SPSZŠ a podílet se na výhodách poskytovaných členům 

 SPSZŠ, 
 b) uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti SPSZŠ, vyžadovat informace 

 o činnosti a hospodaření SPSZŠ, 
 c) navrhovat a volit členy správní rady SPSZŠ, 
 d) být volen do správní rady SPSZŠ. 
III/5)  Povinnosti členů SPSZŠ: 
 a) aktivně se podílet na činnosti SPSZŠ, zapojovat se do podpory a propagace SPSZŠ,  
 b) plnit úkoly vyplývající ze stanov a plánu činnosti SPSZŠ, 
 c) řádně platit členské příspěvky. 
III/6)  Členství v SPSZŠ zaniká: 
 a) podáním písemné rezignace na členství, 
 b) vyloučením valnou hromadou, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu se 

 stanovami SPSZŠ a nebo je neslučitelné s členstvím v SPSZŠ, 
 c) nezaplacením členského příspěvku za příslušný kalendářní rok do konce tohoto roku, 
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 d) vyškrtnutím (úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby), 
 e) zánikem SPSZŠ jako právnické osoby. 

 
 

Článek IV. 
Orgány SPSZŠ 

 
IV/1)  Orgány SPSZŠ jsou valná hromada a správní rada. 
IV/2)  Nejvyšším orgánem SPSZŠ je valná hromada SPSZŠ, která je tvořena všemi členy 

SPSZŠ a schází se jednou do roka. Valnou hromadu svolává správní rada SPSZŠ a řídí ji 
předseda správní rady. Na svém zasedání valná hromada volí a odvolává správní radu 
SPSZŠ (s výjimkou ředitele školy, který je členem správní rady z titulu své funkce), 
rozhoduje o změně stanov SPSZŠ, schvaluje výroční zprávu o činnosti, o hospodaření 
SPSZŠ za předchozí období a plán činnosti SPSZŠ na následující období, rozhoduje o 
ukončení členství podle článku III/6b. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou 
přítomných členů. 

IV/3) Výkonným orgánem SPSZŠ je správní rada. Odpovídá za řádné uskutečňování 
programových cílů a plánu činnosti SPSZŠ. Schází se nejméně dvakrát ročně, svolává 
valnou hromadu SPSZŠ, předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti, o hospodaření 
a plán činnosti na nové období. Správní radu svolává předseda správní rady. Členy správní 
rady volí valná hromada. Ředitel školy je členem správní rady automaticky. Funkční období 
správní rady je tříleté. Správní rada sestává z šesti členů (ředitel školy, 2 pedagogičtí 
pracovníci, 3 představitelé nepedagogické veřejnosti). Členství pedagogických pracovníků 
ve správní radě zaniká ukončením funkčního období, vzdáním se členství, případně 
automaticky ukončením pracovního poměru. V případě nepedagogických členů správní rady 
je to ukončením funkčního období nebo vzdáním se členství. Správní rada rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

IV/4) Na zasedání správní rady a valné hromady mohou být zváni i čestní hosté, např. 
statutární zástupce školy, dárce atd., při hlasování mají pouze hlas poradní. 

IV/5) Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady, místopředsedu a tajemníka. Při 
volbě bude dbáno, aby předseda nebo místopředseda byl z řad pedagogických členů správní 
rady. 

IV/6) Předseda správní rady SPSZŠ je oprávněn jednat jménem SPSZŠ, svolává a řídí jednání 
správní rady a valné hromady SPSZŠ. Místopředseda správní rady zastupuje předsedu 
správní rady a z jeho pověření je oprávněn jednat jménem SPSZŠ. Tajemník správní rady 
vede běžnou agendu a evidenci členů SPSZŠ, pořizuje zápisy z jednání správní rady a valné 
hromady SPSZŠ.  

 
 

Článek V. 
Zásady hospodaření SPSZŠ 

 
V/1) Zdrojem majetku SPSZŠ jsou členské příspěvky, výnosy z majetku a akcí SPSZŠ a dary 

od fyzických a právnických osob tuzemských i zahraničních. 
V/2) Zdrojem mohou být též účelové dotace ze státního rozpočtu ČR, z mimorozpočtových 

zdrojů. 
V/3) Z prostředků SPSZŠ lze přispívat zejména na činnost k naplnění cílů SPSZŠ. 
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V/4) Pokud dárce věnuje určitou finanční částku na uskutečnění konkrétního cíle, nemá 
správní rada možnost s těmito prostředky dále nakládat, a částka musí být využita výhradně 
k uskutečnění tohoto cíle, pokud to není v rozporu se statutem SPSZŠ. 

V/5) Výši členských příspěvků stanovuje správní rada SPSZŠ. 
V/6) SPSZŠ vede řádné účetnictví a evidenci svého majetku podle platných předpisů. 

Vedením účetnictví je správní radou SPSZŠ pověřena kvalifikovaná osoba. 
V/7) Předseda SPSZŠ je oprávněn disponovat finančními prostředky v jednorázové výši do 

pěti tisíc Kč bez předchozího souhlasu správní rady. 
V/8) Veškeré výdaje nad pět tisíc Kč schvaluje správní rada SPSZŠ. Valná hromada schvaluje 

výroční správu o hospodaření SPSZŠ za předchozí kalendářní rok.  
 
 

Článek VI. 
Zánik SPSZŠ 

 
VI/1)  SPSZŠ zaniká: 
 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 
 b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. 
 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
VII/1)  Stanovy SPSZŠ nabývají účinnosti dnem registrace. 
VII/2)  Změny stanov schvaluje valná hromada SPSZŠ. 
 
 
Ve Svitavách 12. ledna 2000 
 
 
 


