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Zák|adní ustanoveni:
dr. I-eošeJarráčka
1' Sdružerrí
rodičůa př.átelškolypři instituciZákladníuměleckáŠ]<o1a
je
potřeb
pro zájrnovor-r
pro
rozvoi
školy
a
zajištění
ostrava Vít]<ovice. zŤízetlo
činnostdětí.
2' Sídlo SdruŽeníse nacházív budověZUŠ na adreseLidická 56, ostrava - Vítkovice'
r.-<*-;**%
703 00.
i{*gi*Ér.ac*
3. SdruŽeníje právnímsubjektem.
Cíle Sdružení:
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l. Respektovánípráv a zájrrrůdětí.

'(J

2. Působerrí
rrarodiček správnévýchově dětív rodině.
3. Yzájemná spolupráce avzájemná podporarnezi rodičia učiteli.
Organizace Sdružení:
1. Clenem sdruŽerrínrůŽebýt každýobčanstarší18 let, který souhlasíse stanovanria
plogramenrsdruŽení.
výboru.
2' SdruŽenívzníkána návrlr přípravného
předsedu.
3. Členovévolí na členskýchsclrůzích
4. Clen nrá právo :
.

aktivrrěse podíletnakaždéčinnostiSdruŽení

.

volit a být volen do správnírady SdruŽení

.

vznášetsvénázory. náměty a př.ipornírrky

.

správnírady SdruŽení
projednávání
svýchnávrhůpř.ijednárrí
osobněse účastnit

.

SdruŽení
do dokladůo hospodařerrí
na požádáninahlédrrout

5' Člerrrná povinnost:
.

dodrŽovatustanovenístanovSdruŽerrí

o

včasplatit člerrskýpříspěvek.

kaŽdýčlerrSdruŽení.který o to projevízájem'
zúčastnit
6. Jedrrárrí
správnírady se nrůže

]

orgány Sdružení:
je členskáschůze.
1. ÚstřednírnorgánenrSdruŽerrí
2. Člerrskásclrůzevolí správní radu, která ř.ídíčirrrrostSdruŽenínrezi členskýnii
sclrůzemi.
3. Členskásclrůzevolíjednatele.
4. V případěrovnostihlasůpři lrlasováníčlerrské
schůzeo volbě správnírady a o volbě
jedrratelese počítálrlaspředsedyjako dva hlasy.
jedná správrríradaspolečněrrebojednatelpověr"ený
5. JnrénemSdruŽení
správníradou'
kterýmůŽejednatjménemSdruŽenísamostatttě.
6. Zajišténí
adnrinistrativnícli,dokumentačrríclr
a informačrrích
činnostíprovádísprávní
rada.
jmenovat svéčestné
7. SdruŽerrínrůže
členy.Čestnýčlenneplatíčlenské
příspěvkya
*
jejich
nerríčlenernorgánůSdružení můŽevšakbý
spolupracovníkem.
Zdroje Sdruženía hospodaření
1. Zdrojen SdruŽeníjsou finančníprostředky získarréprostřednictvírnpříspěvků,darů
od fyzických a právnických osob nebo získarréprostř.ednictvímpor'ádárríakcí
společerrského
a kulturrríhocharakteru.
2. Firrančrrí
prostř.edkySciruŽerrí
bucioučerpárryna tyto účeiy:
o rnateriáirrětechnickévybavovárríškoly porrrůckami.předn-rětyDHM, i základními
prostředky.
. Zajištění čirinostía akcí, pÍi nichž žácl reprezentujiZUs lztýezdy,koncerty,
soutěŽe,festivaly,odrrrěnyžákům..l
o na účelurčerrýdárcem
3. Po registracibude zřízen samostatnýúčet.
SdruŽenípovedejedrroduclré
účetrrictví.
4. o činrrostia vyuŽití fondu SdruŽerríbude veřejnost informována prostřednictvírn
učitelůZlJŠ a písenrnýlrriinfornracemi vyvěšerrými v prostorách školy. příp. na
itrterrletovýclr
strálrkáclr
ZUŠ.
provádírevizorvolenýradouSdruŽerlí.
5. Kontrolu hospodař.ení
6. Nejménějednou za školrrírok výbor pro členySdruŽerrí
zveřeiňuieveškerépříjmy a
výdajeSdružerrí'
příspěvkua výši výdajůprojednávajíčlenovéSdruŽerría schvaluje
7. Výši členskélro
yýbor nakaždý školnírok.
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Závěrečnéustanoven
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l. o znrěrrěstanov Sdruženírozlroduječlenskásclrůzei
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2 . o zárriku Sdruženírozlroduječlenskásclrůze.Zántk Sdruženíje platný pouze telrdy,

jestližese pro něj vyslovírradpolovičrrí
větširra
všechčlerrů
SdruŽení.
Návrlr rrazánik
SdruŽenímusí obsahovat téžpostup při likvidaci a způsob likvidace nrajetku
Sdružení.

