
 
 Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické, Betlémská 278/4, Praha 1,  

z.s.  

S T A N O V Y  
 

 

Článek I.  

Právní forma  

Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické, Betlémská 278/4, Praha 1, občanské sdružení 

ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  

se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, 

považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a paragrafy následujícími.  

 

 

Článek II.  

Název  

Název spolku:  Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické, Betlémská 278/4, Praha 1 z.s. 

(v dalším textu Stanov jen „Spolek“). Spolek ke svému názvu připojuje zkratku z.s. (zapsaný spolek).  

Identifikační číslo Spolku: 708 47 321.  

 

 

Článek III.  

Sídlo  

Adresa sídla Spolku je: Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00.  

 

 

Článek IV.  

Stanovy  

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, uveřejněny vystavením na 

internetových stránkách Školy, popřípadě Spolku a uloženy ve sbírce listin vedené příslušným 

veřejným rejstříkem.  

2.  Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí a účinnosti dnem zápisu změn 

z nich vyplývajících do veřejného rejstříku a uložením textu stanov do sbírky listin a nahrazují v 

celém rozsahu stanovy původní, přijaté přípravným výborem občanského sdružení dne 9. června 

2000, registrované Ministerstvem vnitra ČR, odborem všeobecné správy, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4 

dne 28. června 2000 pod čj. VS/1-1/44129/00R, kdy současně s touto registrací bylo přiděleno 

původnímu občanskému sdružení IČO 708 47 321.  

 

 

Článek V.  

Poslání, cíle, činnost a principy činnosti  

1. Posláním Spolku je všestranně přispívat ke zvýšení kvality studijních podmínek, úrovně 

vzdělávacího procesu, dále pak příležitostí k volno-časovému vyžití žáků, podporovat celkovou 

kultivaci školního prostředí a rozvoj duchovních hodnot ve vztahu k tradicím a historii Střední 

průmyslové školy strojnické, Betlémská 278/4, Praha 1 – Staré Město (dále jen „Škola“), zejména v 



oblasti strojírenství a specializací, které mají souvislost se zaměřením studijních a učebních oborů 

Školy.  

2. Cílem Spolku je dlouhodobě aktivovat příležitosti ke zvýšení kvality studia a na principech 

dobrovolnosti získat a udržet všechny dostupné potenciály umožňující naplňovat výše uvedené 

poslání Spolku.  

3. Hlavní činnost Spolku je realizována na principech dobrovolnosti a neziskovosti při koordinaci a 

zlepšování výchovného působení především Školy a rodin na žáky a dále pak na principu účinné a 

včasné pomoci členů Spolku při naplňování poslání Školy zejména v těchto oblastech:  

a) Podpora Školy při organizování osvětových aktivit za účelem zkvalitnění informovanosti 

veřejnosti v oblastech souvisejících se zaměřením studijních a učebních oborů Školy, možností 

studia a perspektiv budoucího uplatnění s cílem podpořit získávání dostatečného počtu zájemců 

o studium vybavených vhodnými předpoklady studium úspěšně absolvovat.  

b) Posilování a propagace jedinečné tradice a historie Školy jako zřejmě vůbec prvního 

vzdělávacího ústavu svého druhu v Evropě.  

c) Spolupořádání, případně pořádání společenských (například maturitních a imatrikulačních 

plesů), kulturních a vzdělávacích aktivit určených zejména pro žáky Školy, popřípadě také pro 

členy Spolku.  

d) Spolupořádání, případně pořádání sportovních a tělovýchovných aktivit určených zejména pro 

žáky Školy, popřípadě také pro členy Spolku, zejména pak podporou sportovních pobytových 

kursů, podílem na obnovení a rozvoji činnosti Sportovního školního klubu a sportovních a 

tělovýchovných kroužků.  

e) Spolupořádání, případně pořádání dalších volno-časových aktivit určených zejména pro žáky 

Školy, popřípadě také pro členy Spolku.  

f) Seznamování vedení Školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků i členů Spolku a podílení 

se na jejich vyřizování.  

g) Podíl na zprostředkování odborné praxe žákům, zejména prostřednictvím absolventů školy a 

partnerů, působících ve strojírenských podnicích.  

h) Průběžné sledování prostředí uvnitř Školy a napomáhání při jeho systematickém zlepšování.  

i) Přispívání žákům na různé zájmové aktivity a účasti v soutěžích, na lyžařské výcvikové kurzy 

a výměnné a poznávací zájezdy a pobyty.  

j) Podpora procesu získávání sponzorských darů a materiálního vybavení Školy.  

k) Poskytování bezplatných služeb Škole, organizování účasti žáků na odborných seminářích.  

l) Odměňování vynikajících žáků Školy.  

m) Spolupráce se Školskou radu s cílem informovat její členy o činnosti Spolku.  

 

4. Vedlejší činností Spolku je podnikání či jiná výdělečná činnost k podpoře hlavní činnosti a 

k hospodárnému využití spolkového majetku, a to zejména v oblastech využívajících potenciál Školy 

a členů Spolku nebo naplňujících potřeby žáků.  

 

 

Článek VI.  

Hlavní činnost  

1. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak 

je vymezeno ve článku V. bod 3 těchto stanov.  

2. Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků dle čl. IX. těchto stanov, 

grantů a příjmů ze sponzoringu a darů.  

3.  Je-li při výkonu činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy v souladu se svým posláním 

dle čl. V. a k pokrytí nezbytných nákladů na činnost Spolku.  



Článek VII.  

Členství ve Spolku   

1. Členem Spolku se může stát každý zákonný zástupce žáka školy, který se ztotožňuje s účelem Spolku 

a chce působit v jeho rámci.  

2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku 

současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami Spolku.  

3. Členství zaniká:  

a) nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě podle čl. VII. odst. 7 těchto stanov;  

b) vystoupením člena Spolku, a to doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi; 

c) vyloučením člena Spolku na základě závažného porušení stanov Spolku, který nesjednal nápravu 

ani po výzvě Výkonné rady ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Předchozí výzvu není třeba 

doručovat, pokud člen způsobil Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhodne členská 

schůze Spolku;  

d) zánikem Spolku;  

e) úmrtím člena.  

4. Každý člen Spolku má právo podílet se na činnosti Spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na 

Členské schůzi, vyjadřovat se k činnosti Spolku, k činnosti Výkonné rady a Výboru zástupců tříd a 

k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku, Výkonné 

rady a Výboru zástupců tříd a být informován o činnosti Spolku.  

5. Každý člen Spolku je povinen dodržovat tyto Stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský 

příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími Výkonné rady a Výboru zástupců tříd.  

6. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena Výborem zástupců tříd pro příslušný školní rok. 

Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může 

dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.  

7. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku v dodatečně poskytnuté lhůtě, 

zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 

pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy Spolku.  

8. Kterýkoliv člen Spolku může ze sociálních příp. jiných závažných důvodů požádat o snížení resp. 

prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhoduje Výkonná rada na základě 

písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu Výboru zástupců tříd. Není-li žadateli 

sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, že prominutí resp. snížení příspěvku 

je odsouhlaseno.   

 

 

Článek VIII.  

Práva a povinnosti člena  

1. Každý člen Spolku má právo:  

a) podílet se na činnosti Spolku,  
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku, 
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,  

d) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, 

e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku.  

 

2. Každý člen Spolku má povinnosti:  

a) platit členské příspěvky, 

b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku, 



c) dodržovat Stanovy Spolku,  

d) podílet se na činnosti Spolku,  

e) pravidelně se informovat o dění ve Spolku.  

 

 

Článek IX.  

Členské příspěvky  

1. Výši a splatnost členského příspěvku za členství fyzických osob určuje Výbor zástupců tříd. Pro první 

roční období platnosti těchto stanov (tj. pro školní rok 2016/2017) se určuje členský příspěvek ve 

výši 1.000,- Kč.  

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O 

prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje Výkonná rada.  

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výkonná 

rada.  

 

 

Článek X.  

Seznam členů   

1. Spolek nevede seznam svých členů. Spolek vede seznam členů Zástupců tříd. Zápisy a výmazy 

v tomto seznamu provádí Výkonná rada, a to do 30 dnů od nastalé změny. Výkonná rada musí 

žadateli zpřístupnit seznam členů Zástupců tříd na jeho žádost do 15 dnů od doručení žádosti, jiným 

způsobem tento seznam členů Zástupců tříd zpřístupnit nelze.  

 

 

Článek XI.  

Orgány  

1. Orgány Spolku jsou:  

a) Členská schůze 

b) Výbor zástupců tříd 

c) Výkonná rada  

 

2. Funkční období Zástupců tříd  jsou čtyři roky. Funkční období Výkonné rady je jeden rok. 

3. Členství ve volených orgánech zaniká se zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období 

nebo odvoláním člena voleného orgánu Výborem zástupců tříd nebo Členskou schůzí.  

 

 

Článek XII.  

Členská schůze  

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.  

2. Každý člen Spolku má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.  

3. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonná rada.  

4. Den, místo konání a program oznámí Výkonná rada písemně nejméně 15 dní před termínem Členské 

schůzce. Písemné doručení pozvánky je splněno vyvěšením na internetových stránkách Spolku ve  

shodné lhůtě.  



5. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Zástupců tříd musí být svolána mimořádná Členská 

schůze. Předseda Výkonné rady je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi 

týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné 

Členské schůze.  

6. Nesvolá-li Předseda Výkonné rady zasedání Členské schůze ve lhůtě osmi týdnů od doručení řádné 

žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.  

7. Právo zúčastnit se Členské schůze mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn 

účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.  

8. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Usnesení Členské 

schůze přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě, že se po řádném svolání Členské 

schůze nedostaví nadpoloviční většina, svolá Výkonná rada Členskou schůzi v náhradním termínu 

s programem jednání shodným, jako byl program jednání Členské schůze svolaného v původním 

termínu. Členská schůze svolaná v náhradním termínu je usnášení schopná bez ohledu na počet 

přítomných členů.  

9. Jednání Členské schůze řídí Předsedající, kterým je zpravidla Předseda Výkonné rady. V případě 

jeho nepřítomnosti, nebo v případě, kdy je v programu Členské schůze jako jeden z bodů jednání 

uveden návrh na jeho odvolání nebo odvolání Výkonné rady jako celku, zvolí Předsedajícího 

Členská schůze na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce.  

10. Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů od ukončení jednání. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila Členská 

schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu 

předsedal, jaká usnesení byla přijata, a kdy a kým byl zápis vyhotoven.  

11. Působnost Členské schůze: 

Členská schůze zejména:  

a) přijímá zásady činnosti, přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost 

Spolku,  

b) schvaluje Stanovy a rozhoduje o změně Stanov,  

c) rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob, 

d) hodnotí činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů, 

e) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku,  

f) určuje hlavní zaměření činností Spolku,  

g) rozhoduje o vyloučení člena Spolku,  

h) schvaluje změnu účelu Spolku, včetně hlavní a vedlejší činnosti,  

i) rozhoduje o změně právní subjektivity Spolku.  

 

 

Článek XIII.  

Výbor zástupců tříd  

1. Výbor zástupců tříd je nezávislým orgánem Spolku.  

2. Výbor zástupců tříd má tolik členů, jaký je aktuální počet tříd ve Škole.  

3. V každé třídě dochází k volbě jednoho člena. K volbě člena Výboru zástupců tříd dochází na schůzi 

příslušné třídy. Pro volbu Zástupce třídy platí, že volba je platná, pokud pro Zástupce hlasuje 

nadpoloviční většina členů Spolku v příslušné třídě přítomná na schůzi příslušné třídy.  

4. Každá z tříd je povinna mít jednoho Zástupce třídy.  

5. Členem Výboru zástupců tříd může být zvolena pouze zletilá osoba.  

6. Zástupce třídy musí být členem Spolku.  

7. Volební období Zástupce třídy je dáno po celou dobu jeho členství, pokud není odvolán nebo se své 

funkce nevzdá do rukou Předsedy Výkonné rady.  



8. K odvolání Zástupce třídy je oprávněna třída, z jejíhož středu byl Zástupce zvolen. Odvolání je 

účinné, pokud pro odvolání hlasuje nadpoloviční většina členů Spolku v příslušné třídě přítomná na 

schůzi příslušné třídy.  

9. V případě závažného porušení stanov Spolku je k odvolání Zástupce třídy oprávněn Výbor zástupců 

tříd. Odvolání je v takovém případě účinné, pokud pro odvolání hlasuje na schůzi nadpoloviční 

většina přítomných členů Výboru zástupců tříd, nejméně však třetina všech členů Výboru zástupců 

tříd; 

10. Výbor zástupců tříd se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně a svolává ho Předseda 

výkonné rady. Na žádost alespoň poloviny členů Výkonné rady nebo poloviny členů Výboru 

zástupců tříd je Předseda výkonné rady povinen svolat Výbor zástupců tříd do 21 dnů ode dne 

doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem Zástupcům tříd poštou, faxem nebo 

elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou 

Zástupce třídy uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výkonné rady, se pozvánka 

považuje za doručenou.  

11. Výbor zástupců tříd může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, 

případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.  

12. Zástupci tříd jsou povinni se účastnit jednání Výboru zástupců tříd. V případě, že se jednání 

nemohou účastnit, oznámí svoji neúčast předem Výkonné radě. 

13. Výbor zástupců tříd je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, s náležitou odborností, pečlivostí 

a loajalitou vůči Spolku a Škole.  

14. Ze schůze Výboru zástupců tříd se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a Předseda 

výkonné rady. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje všem Zástupcům tříd. 

Doručení je možno provést poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv 

z předchozích forem na adresu, kterou Zástupce třídy uvedl do seznamu adres vedeného určeným 

členem Výkonné rady, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou přístupné k nahlédnutí každému 

členu Spolku v sídle Spolku.  

15. V době mezi jednotlivými jednáními Výkonné rady může Předseda výkonné rady iniciovat 

elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové Výboru zástupců tříd. 

Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Výboru zástupců tříd. Za 

regulérnost hlasování odpovídá Předseda výkonné rady. 

 

16. Působnost Výboru zástupců tříd:  

Výbor zástupců tříd zejména:  

a) volí a odvolává Výkonnou radu včetně Předsedy Výkonné rady,  

b) přijímá vnitřní předpisy Spolku, 

c) jmenuje likvidátora v případě zrušení Spolku,  

d) rozhoduje jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem;  

e) informuje členy Spolku o své činnosti;  
f) rozhoduje o výši členského příspěvku a o jeho splatnosti;  

g) rozhoduje o podání žádostí o dotace či granty;  

h) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí rok; 

i) schvaluje rozpočet na následující rok  

  



Článek XIV.  

Výkonná rada  

1. Statutárním orgánem Spolku je Výkonná rada. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud není 

v těchto stanovách uvedeno jinak.  

2. Výkonná rada řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.  

3. Členy výkonné rady volí ze svého středu Výbor zástupců tříd na dobu 1 roku. Opětovná volba je 

možná. 

4. Výkonná rada je složena z Předsedy, Pokladníka a dalších 2-3 členů.  

5. V čele Výkonné rady stojí Předseda. Předsedu volí ze svého středu Výbor zástupců tříd. Funkční 

období předsedy je zpravidla roční, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy. 

Opětovná volba je možná.   
6. Za spolek jednají společně předseda a další člen Výkonné rady nebo tři členové Výkonné rady. 

7. Výkonná rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, s náležitou odborností, pečlivostí a 

loajalitou vůči Spolku a Škole.  

8. Výkonná rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.  
9. Pro přijetí usnesení Výkonné rady je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonné rady. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Výkonné rady.  
10. Výkonná rada může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně 

jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.  
11. Členové Výkonné rady jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem 

na jeho zájmy.  

12. Členové Výkonné rady Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkonů 

souvisejících s výkonem jejich funkce. 
13. Působnost Výkonné rady:  

Výkonná rada zejména:  

a) informuje členy Spolku o své činnosti;  
b) rozhodují o prominutí či snížení členského příspěvku,  

c) řádně hospodaří s majetkem Spolku a předkládá členům Spolku zprávu o hospodaření Spolku s 

uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku;  

d) v případě dotací a grantů provádí jejich řádné vyúčtování;  

e) zajišťuje organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně 

vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;  

 

14. Působnost Předsedy:  

Předseda zejména:  

a) řídí jednání Výkonné rady a Výboru zástupců tříd, kromě případů kdy se jedná o jeho odvolání, 

b) odpovídá za řádné hospodaření Spolku,  

c) zastupuje Spolek navenek společně s jedním dalším členem Výkonné rady. 

d) organizuje a řídí elektronické hlasování Výboru zástupců tříd.  

 

15. Působnost Pokladníka:  

Pokladník zejména:  

a) Pokladní vede účetnictví Spolku, dbá, aby příjmy a výdaje odpovídaly rozpočtu schválenému 

Výborem zástupců tříd,  

b) Vykonává další činnosti svěřené mu Výkonnou radou či Výborem zástupců tříd,  

c) Pokladníkem může být zvolen a to i opakovaně, kterýkoliv člen Výboru zástupců tříd,  

d) Pokladníka jmenuje a odvolávají Výbor zástupců tříd, 

e) Pokladník je členem Výkonné rady.  

 

Článek XV.  



Hospodaření spolku 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, 

dědictví a odkazů, darů, státních příspěvků, grantů, příjmů ze svých činností a výnosu svého 

majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využity ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 

především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. 

Prostředky je dále možno použít k úhradě nezbytných nákladů na vlastní správu a administraci 

Spolku.  

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických osob ani právnických osob. Platí 

to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním či charitativním 

účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv s 

vyloučením konfliktů zájmů.  

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů Spolku.  

5. Za řádné hospodaření Spolku odpovídá Výkonná rada v rozsahu dle ustanovení těchto stanov, 

vnitřních předpisů Spolku a obecně platných právních předpisů.  

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem zástupců tříd.  

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku mohou být obsaženy ve vnitřních 

předpisech a směrnicích Spolku. 

 

 

Článek XVI.  

Zánik a likvidace  

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem.  

2. Při zániku Spolku navrhne Výbor zástupců tříd likvidátora, kdy návrh na jeho jmenování bude 

předložen příslušnému soudu k potvrzení jeho jmenování v případě, že toto bude aktuální znění 

zákona vyžadovat. Pokud taková povinnost nebude zákonem vyžadována, jmenuje Výbor zástupců 

tříd likvidátora svým usnesením přímo.  

 

 

Článek XVII.  

Závěrečná ustanovení  

1. Znění těchto stanov bylo schváleno plenární schůzí Rady rodičů při Střední průmyslové škole 

strojnické, Betlémská 278/4, Praha 1, svolané výborem Rady rodičů v souladu se zněním 

původních stanov občanského sdružení a zněním NOZ, konanou 17.února 2017, jejíž průběh je 

zaznamenán zápisem vypracovaným z téhož dne.  

2. Znění těchto stanov je účinné ode dne založení do sbírky listin a zápis změn z nich vyplývajících 

dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku.  

 

 

 

 

v Praze 17.února 2017  

Jan Koudelka 
předseda Výboru Rady rodičů 


