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Klubu rodiěů a přáte1 Základní, umělecké školy
Bohuslava Martinů Na Schodech 1, Havířov-Město t z. s.

Klub rodičů a přáte1 Zákfadní umělecké školy Bohuslava Martinů (dáre
jen Klub) je dobrovolným politicky, ekonomicky a organizačně
nezávj-slým sdružením rodičů a přátel Zák]_adní umělecké školy
Bohuslava Martinů v Havířově.

Základní,m posláním Klubu je podporovat ěinnost ZUŠ B. Martinů po
stránce organizaění a finanění, ochraňovat její zájmy, potřeby a
práva.

I.

a) Klub ]e samostatná, dobrovolná
a hospodářských orgánech, Dd
sdruženích a iniciatrvách.

b) K]_ub je právnickou osobou.

organizace nezávislá na státních
polrtických stranách a hnutích,

c) Sídlem K}ubu je Základní umělecká ško]a Bohuslava Martrnů, ul-
Na Schodech 256/1, Havířov-Město.

II -

Klub sdružu;e rodiče žáků a přátele ZUŠ B. Martinů v Havířově.

Úlohou klubu ]e sdružovat a sjednocovat rodrče a přátele ZUŠ a
podporovat rozvoj školy po stránce organizační a finanční, k ochraně
;ejich zálmú, potřeb a práv-

IIf .

Členství v Klubu je dobrovolné a neformální. Členem Klubu může být
každý bez rozdíIu politické příslušnosti, národnosti, náboženství,
rasy a pohlaví- Členem Kfubu se může stát rodič žáka, který

. _--Ynavštěvuje ZUS B. Martinů nebo přítel školy po úhradě členského
příspěvku. Výše členského příspěvku je schvalována na členské
schůzi- Členství zaníká vystoupením nebo vyloučením z Klubu,
popřípadě neúhradou členského příspěvku-
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IV.

NejvYŠŠÍm orgánem Klubu je členská schůze. Členskou schůzi svolává
výbor klubu zpravidla jednou ročně a dále vždy, když o to požádá
nelméně jedna třetina čtenů K]_ubu.

V.

Členská schŮze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti Klubu,
a Lo ze)ména :

. o vzrtíku a změně jeho vnitřní struktury

. o výši členského příspěvku na příslušný školní rok

. o čerpání finančních prostředků

. o rozpočtu na příslušný školní rok

. o rozpuštění Klubu

Členská schůze volí nejméně pětičtenný výbor Klubu.

VI_

výbor klubu ]e volen členskou schůzí na období 5 let. zvolení
Členové výboru mohou za zákonem stanovených podmínek kooptovat
náhradní členy orqánu do nejblržší členské schůze.

VII.

Výbor Klubu :

. orqanizuje plnění běžných úkotů Klubu

. plní úkoly uložené mu členskou schůzí
' rozhoduje a vyjadřuje se jnénern všech členů Klubu v rozsahu,

který stanoví členská schůze
o na členských schůzích podává zprávy o své činnosti za uplynulý

školní rok

VIII -

Výbor Klubu volí ze svého středu předsedu a pokladníka - hospodáře.
Předseda je statutárním orgánem a je oprávněn samostatně zastupovat
Klub vŮČi třetínr osobám s povinností otisku razíLka. V nepřítomnostr
předsedy zastupu;í klub alespoň dva č}enové výboru společně
s povinností otisku razítka-
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Práva a povinnosti ělenů Klubu

Ix-

Všichni ělenové Klubu jsou si rovni a mají stejná práva a
povinnosti.

X.

práva členů klubu :

. účastnrt se č}enské schůze

. účastnit se jednání výboru, pokud se toto jednání bezprostředně
dotýká jeho rndividuálních práv, zálmú a povinností a být o
rakovém ;ednání předem vyrozuměn

. volit a být volen do výboru Klubu

. vyjadřovat se svobodně na schůzích ke všem pro;ednávaným
otázkám a podávat návrhy a připomínky

. být informován o všecih základních otázkách činnostr Klubu

. nahlédnout do záznamů a archívů, které se týkají ;eho práv,
zájmů a povinností

. být ochraňován před šrkanováním a mít možnost obha;ovat své
názory a črny

XI.

povinnosti č}enů klubu :

. dodržovat stanovy Klubu

. dle svých možností se aktrvně účastnit jeho činností

. platit členské příspěvky v určené výši a ve stanovené rhůtě

. řádně vykonávať svěřenou funkci ve výboru Klubu a z ťéťo
činnostr se zodpovídat před členy, kteří ho do této funkce
zvolilr

XII.

Klub hospodaří podle stanovených zásad hospodaření a dle schváleného
rozpočtu.

XII.

Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným
sd,ružením, popřípadě soudně. Jmění Klubu bude převedeno na ZUŠ B-
Marťinů.

fufu,/

/tu/, 
/


