
Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto 
 

Preambule: 
Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku. 
 
1. Název a sídlo spolku: 
1.1. Název spolku zní: Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké 

Mýto. Zkratka názvu spolku zní SP ISŠT. 
1.2. Sídlo spolku je v obci: Vysoké Mýto. 
 
2. Účel spolku: 
2.1. Účelem spolku a jeho činnosti je uspokojování potřeb a zájmů žáků a 

zaměstnanců Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 
IČO: 15028585 (dále jen jako Škola) v oblasti vzdělávací, pedagogické, 
výchovné, kulturní a sportovní, konkrétně zejména: 
a) rozvoj duchovních hodnot a jiných humanistických cílů, 
b) modernizace výchovně vzdělávacího procesu, 
c) rozvoj spolupráce s ostatními školami (např. organizováním výměnných 

pobytů, poznávacích zájezdů, apod.), 
d) podpora odborného růstu žáků a zaměstnanců Školy, 
e) podpora odborné, kulturní, zájmové a sportovní činnosti žáků a zaměstnanců 

Školy (např. středoškolské odborné činnosti, mimoškolních zájmových 
činností, recitací, soutěží odborných dovedností a účasti na nich, 
mezinárodních projektů a účasti na nich, apod.), 

f) vzdělávací činnost, 
g) zabezpečování propagace Školy, 
h) oceňování nejlepších žáků Školy, 
i) prohlubování výchovy dětí a mládeže k humanistickým kulturním tradicím, 
j) podpora vybavenosti Školy. 

 
3. Vedlejší hospodářská činnost: 
3.1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. O rozsahu vedlejší hospodářské činnosti 
rozhodne správní rada. 

3.2. Vedlejší hospodářskou činnost bude spolek vyvíjet výhradně za účelem podpory 
hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využívání spolkového majetku.  

3.3. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 
správy spolku. 

 
4. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku: 
4.1. Členem spolku mohou být s ohledem na účel spolku pouze žáci a zaměstnanci 

Školy. 
4.2. Druhy členství: 

a) Pasivní: pasivními členy spolku mohou být pouze nezletilí žáci Školy. 
Mají právo: 
- podílet se na výhodách poskytovaných členům spolku,  
- uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti spolku,  
- vyžadovat informace o činnosti a hospodaření spolku a 
- navrhnout vyloučení člena spolku ze spolku. 
Mají povinnost: 
- být registrováni a hradit členské příspěvky, 
- zapojovat se do podpory a propagace spolku, 
- plnit povinnosti vyplývající jim z právních předpisů, stanov spolku, 

vnitřních předpisů spolku a rozhodnutí orgánů spolku. 
b) Podporovatelské: podporovatelskými členy spolku mohou být pouze zletilí žáci 

Školy: 
Mají právo: 



- podílet se na výhodách poskytovaných členům spolku, 
- volit a být voleni do orgánů spolku v rozsahu stanoveném v těchto 

stanovách, 
- právo účasti na orgánech spolku a jejich rozhodování, požadovat svolání 

valné hromady, 
- uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti spolku,  
- vyžadovat informace o činnosti a hospodaření spolku a 
- navrhnout vyloučení člena spolku ze spolku. 
Mají povinnost: 
- být registrováni a hradit členské příspěvky, 
- zapojovat se do podpory a propagace spolku, hájit zájmy spolku, 
- plnit povinnosti vyplývající jim z právních předpisů, stanov spolku, 

vnitřních předpisů spolku a rozhodnutí orgánů spolku. 
c) Aktivní: aktivními členy spolku mohou být pouze zaměstnanci Školy: 

Mají právo: 
- volit a být voleni do orgánů spolku, 
- právo účasti na orgánech spolku a jejich rozhodování, požadovat svolání 

valné hromady, 
- uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti spolku,  
- vyžadovat informace o činnosti a hospodaření spolku a 
- navrhnout vyloučení člena spolku ze spolku. 
Mají povinnost: 
- být registrováni, 
- aktivně se podílet na činnosti spolku, tj. k plnění účelu spolku vykonávat 

činnosti ve prospěch spolku s tím, že bližší podmínky (zejména časový 
rozsah včetně druhu činností) výkonu těchto činností stanoví správní rada 
spolku, 

- zapojovat se do podpory a propagace spolku, hájit zájmy spolku, 
- plnit povinnosti vyplývající jim z právních předpisů, stanov spolku, 

vnitřních předpisů spolku a rozhodnutí orgánů spolku. 
4.3. Vznik členství ve spolku:  

Členství ve spolku vzniká zaregistrováním uchazeče o členství ve spolku 
v seznamu členů spolku. 
Podmínkami vzniku členství ve spolku jsou:  

- uchazeč o členství ve spolku je žákem nebo zaměstnancem Školy, 
- zaslání přihlášky na adresu sídla spolku,  
- zaplacení členského příspěvku v případě uchazečů splňujících podmínky 

pasivního nebo podporovatelského členství, nebude-li v souladu s těmito 
stanovami rozhodnuto o osvobození od placení členského příspěvku, a  

- rozhodnutí předsedy spolku o přijetí za člena.  
V případě uchazečů splňujících podmínky pasivního členství musí být přihláška 
podepsána alespoň jedním z jeho zákonných zástupců. 
Pokud bude předsedou spolku rozhodnuto o nepřijetí uchazeče za člena spolku, 
vrátí spolek zaplacený členský příspěvek uchazeči o členství. 

4.4. Seznam členů: spolek vede seznam členů spolku v  elektronické podobě. Do 
seznamu členů je oprávněn provádět zápisy a výmazy týkající se členství osob ve 
spolku pouze předseda spolku. Seznam členů spolku bude přístupný v sídle spolku 
pouze členům spolku. 

4.5. Zánik členství ve spolku: 
Členství ve spolku zaniká: 
a) písemným vystoupením ke dni doručení vystoupení předsedovi spolku na 

adresu sídla spolku (tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství), 
b) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené předsedou 

spolku ve výzvě k zaplacení členského příspěvku, 
c) vyloučením ze spolku z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících 

z členství ve spolku, 
d) úmrtím, 



e) dnem, kdy člen spolku přestane být žákem nebo zaměstnancem Školy, 
f) dnem zánikem spolku. 
O vyloučení člena spolku rozhoduje předseda spolku k návrhu kteréhokoliv z členů 
spolku nebo i bez takového návrhu. Podmínkou pro vyloučení člena spolku není 
zaslání výzvy ke zjednání nápravy. 
Rozhodnutí o vyloučení člena spolku přezkoumává správní rada.  

 
5. Členské příspěvky: 
5.1. Výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků určuje správní rada.  
5.2. V případě, že členem spolku budou dva či více sourozenců, bude všemi těmito 

sourozenci hrazen pouze jeden členský příspěvek. 
5.3. V případě, že uchazeč o členství ve spolku nebo člen spolku, který má povinnost 

hradit členský příspěvek, se bude nacházet v sociální nouzi, může předseda 
spolku rozhodnout podle podmínek vymezených rozhodnutím správní rady o 
osvobození od placení členského příspěvku. Předseda spolku rozhoduje též o 
odejmutí osvobození od hrazení členských příspěvků, pokud: 

- člen spolku přestane splňovat podmínky stanovené správní radou pro 
osvobození od placení členských příspěvků nebo  

- pokud se zjistí, že člen spolku podmínky stanovené správní radou pro 
osvobození od placení členských příspěvků nesplňoval, přičemž v tomto 
případě je člen spolku povinen doplatit členský příspěvek za období, po 
které nesplňoval podmínky pro osvobození od placení členských příspěvků, 
a to ve lhůtě stanovené ve výzvě předsedy spolku.   

Třídní učitel žáka navrhne písemně předsedovi Spolku osvobodit žáka od placení 
členského příspěvku na základě vlastního posouzení s ohledem na sociální situaci rodiny 
nebo žák, příp. jeho zákonný zástupce v případě pasivních členů spolku, doloží potvrzení 
o sociální nouzi od příslušného orgánu moci veřejné, a to vždy alespoň 14 dnů před 
splatností členského příspěvku. Pokud tak není učiněno, je žák povinen členský příspěvek 
uhradit. 
6. Orgány spolku: 
6.1. Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, 
b) správní rada a 
c) předseda spolku. 

 
7. Valná hromada: 
7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Účastnit se na valné hromadě a 

jejím rozhodování mají pouze podporovatelští a aktivní členové spolku. Pokud je 
dále v tomto článku stanov užíván termín člen, rozumí se jím pouze 
podporovatelští a aktivní členové spolku. 

7.2. Valnou hromadu svolává předseda spolku, a to minimálně 1 krát za pět let a 
současně alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období správní rady. 
Předseda spolku je povinen svolat valnou hromadu také pokud o její svolání 
požádá minimálně 20% členů spolku.  
Termín a program valné hromady se oznámí členům nejméně 15 (patnáct) dnů 
přede dnem jejího konání, a to zveřejněním pozvánky na internetových stránkách 
školy a na nástěnce ve vestibulu koly. 

7.3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

7.4. Do působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov spolku, 
b) rozhodování o jmenování, odvolání a odměně likvidátora, o zrušení spolku 

s likvidací, rozhodování o přeměnách spolku, 
c) volba a odvolání členů správní rady, 
d) další případy, které tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu 

spolku. 
 



8. Správní rada: 
8.1. Správní rada má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada, a to čtyři členy 

z řad aktivních členů spolku a 1 člena z řad podporovatelských členů spolku. 
V případě, že by o členství ve správní radě neměli zájem minimálně 4 uchazeči 
z řad aktivních členů spolku, volila by valná hromada potřebný počet členů z řad 
podporovatelských členů spolku. Stejně tak za situace, kdy by o členství ve 
správní radě neměl zájem minimálně 1 uchazeč z řad podporovatelských členů 
spolku, volila by valná hromada potřebný počet členů z řad aktivních členů spolku.  

8.2. Členství ve správní radě není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu. 
8.3. Funkční období členů správní rady je pětileté a zaniká uplynutím funkčního 

období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením, dnem, kdy člen spolku přestane 
být žákem nebo zaměstnancem Školy. Odstoupení je účinné uplynutím dvou 
měsíců ode dne doručení odstoupení na adresu sídla spolku. 

8.4. Členové správní rady mohou, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, kooptovat 
náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. 

8.5. Správní rada je schopna usnášet se za účasti většiny svých členů. Usnesení 
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden 
hlas. 

8.6. Do působnosti správní rady náleží vedle činností uvedených v těchto stanovách 
též: 
a) volba a odvolání předsedy spolku, 
b) přezkum a schvalování hospodaření spolku a výročních zpráv spolku, kontrola 

plnění účetních, daňových či obdobných povinností spolku,  
c) kontrola činnosti spolku a jejího souladu s právními předpisy, stanovami, 

vnitřními předpisy spolku a rozhodnutími orgánů spolku. 
8.7. Správní rada se schází minimálně 1 krát ročně. Správní rada je povinna se sejít 

také pokud ji svolají minimálně dva její členové.  
Správní radu je oprávněn svolat kterýkoliv z jejích členů. Termín a program 
správní rady se oznámí členům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího 
konání, a to na internetových stránkách koly a na nástěnce ve vestibulu koly.   

8.8. Rozhodování per rollam: 
- návrh na rozhodnutí per rollam může ostatním členům předat kterýkoliv 

z členů správní rady, a to na internetových stránkách koly a na nástěnce 
ve vestibulu koly 

- návrh na rozhodnutí obsahuje vedle znění rozhodnutí, o jehož přijetí mají 
členové správní rady rozhodnout, adresu, na kterou má být souhlas či 
nesouhlas s návrhem zaslán, 

- k návrhu na rozhodnutí se přiloží podklady potřebné pro jeho přijetí, 
- vyjádření člena správní rady k návrhu rozhodnutí musí být doručeno na 

adresu určenou v návrhu na rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení 
návrhu členovi správní rady, 

- nedoručí-li člen správní rady souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě 
uvedené v předchozí odrážce na adresu určenou v návrhu na rozhodnutí, 
platí, že s návrhem nesouhlasí, 

- rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí člen správní rady, který návrh 
na rozhodnutí zaslal ostatním členům správní rady, bez zbytečného 
odkladu po jeho přijetí ostatním členům správní rady. 

 
9. Předseda spolku: 
9.1. Statutárním orgánem spolku je jeden předseda spolku, přičemž jím může být 

zvolen pouze aktivní člen spolku. 
9.2. Funkční období předsedy spolku je pětileté a zaniká stejně jako funkční období 

členů správní rady. 
9.3. Předsedu spolku volí a odvolává správní rada. 
9.4. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně. 
9.5. Do působnosti předsedy spolku dále náleží: 

a) rozhodování o přijetí za člena spolku, 



b) rozhodování o osvobození od placení členského příspěvku a o jeho odejmutí, 
c) zasílání výzev k úhradě či doplacení členského příspěvku, 
d) vedení seznamu členů spolku, 
e) zajištění vedení účetních, daňových příp. jiných evidencí v souladu 

s příslušnými právními předpisy,  
f) vypracování výroční zprávy o činnosti spolku nejpozději do 3 měsíců po 

skončení školního roku za předchozí školní rok 
g) správa majetku spolku a hospodaření s ním v souladu s účelem spolku a k 

vyvíjení vedlejší hospodářské činnosti, a to včetně rozhodování o poskytnutí 
příspěvku z prostředků spolku a jeho vrácení v případě, že bude využit 
v rozporu s těmito stanovami. 

 
10. Zdroje spolku, způsoby jejich užití: 
10.1. Spolek získává prostředky pro plnění svého účelu z darů (věcných i peněžních) a 

příspěvků od fyzických či právnických osob tuzemských nebo zahraničních, výnosů 
z veřejných sbírek a akcí pořádaných spolkem, dotací, mimorozpočtových zdrojů a 
z vedlejší hospodářské činnosti. 

10.2. Prostředky spolku lze užívat pouze k naplnění účelu spolku a vyvíjení vedlejší 
hospodářské činnosti. 

10.3. Z prostředků spolku lze přispívat zejména na: 
a) krytí školních potřeb investičního i neinvestičního charakteru (zejména nákup 

didaktické techniky a učebních pomůcek a učebnic), 
b) materiální a provozní zabezpečení netradičních a alternativních metod a forem 

výuky, odborných seminářů, přednášek a jiných výchovně-vzdělávacích akcí, 
c) zajištění odměn a stipendií žákům Školy, 
d) úhradu nákladů spojených s propagací Školy, jejího dobrého jména a výsledků 

činnosti spolku a Školy, 
e) úhradu nákladů na soutěže, olympiády a vybrané akce Školy (plesy, slavnostní 

vyřazení absolventů, maturity, exkurze, apod.), 
f) úhradu nákladů na vydávání učebních textů, publikací a výročních zpráv Školy, 
g) zabezpečení odborných stáží, výměnných a studijních pobytů a cest pro 

vybrané žáky a zaměstnance Školy, 
h) úhradu nákladů spojených s propagací sponzorů Školy a spolku, 
i) krytí potřeb mimoškolní výchovy a činností žáků Školy, 
j) materiální a provozní zabezpečení tělovýchovné činnosti Školy, včetně LVZ, 

sportovně-turistického kurzu, adaptačních a motivačních kurzů, 
k) příspěvky na krytí nákladů vybraných služeb pro žáky a zaměstnance Školy 

(např. kopírovací služba, internet, apod.), 
l) úhradu nákladů souvisejících s provozem a fungováním spolku. 

 
11. Zánik spolku: 
11.1. Spolek zaniká způsoby stanovenými příslušným právními předpisy. 
11.2. Při zániku spolku s likvidací je likvidátor povinen převést likvidační zůstatek na 

Školu. 
 
   


