Stanovy sdružení
I.Úvodní ustanovení
1/ Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců a
občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných
výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.
2/ sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a
mládeže. Hájí a prosazuje jejich kulturní vzdělání, výchovu a rozvoj.
3/ Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a
správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školami,
s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi
a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného
respektování.
4/ Sídlo sdružení je: Růžová 3/1416 , Rumburk
II. Cíle sdružení
1/ Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do
problematiky školy
2/ Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ
3/ Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze
docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ
4/ Správa fondu příspěvků Sdružení Fontána při ZUŠ Rumburk,
distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití
5/ Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových
finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ
6/ Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných
pro jednotlivé akce ZUŠ
7/ Spolupořádání jednotlivých aktivit ZUŠ .

III. Organizace sdružení
1/ Individuálním členem sdružení může být každý občan starší 18 let,
který souhlasí se stanovami a programem sdružení. Člen má právo
aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů
Sdružení, volit a vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se
účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat
ustanovení stanov Sdružení a včas platit členský příspěvek schválený
jeho základní organizací
2/ Výkonným orgánem sdružení
je Rada rodičů školy, složená
z volených zástupců – 5 členů (předseda, jednatel, pokladník, zástupce
hudebního a výtvarného oboru). Rada řídí činnost Sdružení při škole,
projednává všech otázky v působnosti Sdružení a zastupuje vůči škole,
orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. Jednání Rady
se může účastnit každý člen sdružení, který o to projeví zájem. Při
projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání
ředitele, popř. další zástupce školy. Nejvyšším orgánem je výroční
členská schůze, která se schází 1x ročně. Rada je volena členskou
schůzí. Statutárním zástupcem je předseda, který je volen přímo radou
rodičů školy. Kontrolním orgánem je revizní komise volená členskou
schůzí. O změně stanov rozhoduje členská schůze.

IV. Hospodaření sdružení
1/ Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, dobrovolné vstupné,
finanční prostředky získané z grantů nebo dotací vyhlášených státními
orgány, popř. jinými organizacemi. Příspěvek se platí na rodinu (i
v případě, že má ve škole více dětí)
2/ Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných
předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou
rodičů při škole. Kontrolu hospodaření prování revizní komise

