


Pro: 144 
Proti: O 
Zdržel se: O 

5. Schválení programu členské schůze
Pro: 144
Proti: O
Zdržel se: O

6. Zhodnocení uplynulého školního roku 2021/2022 - akce SPUŠ a jeho další aktivity
viz Příloha č.1

7. Schválení změny stanov- upravení volebního hlasu členů

Spolek vede seznam členů podle§ 236 občanského zákoníku.Zápisy a výmazy 
vseznamučlenů provádí předseda výboru, který také seznam členů opatruje. Zápis se 
provede v seznamu členů písemnýmzáznamemtak,žeseuvedouidentifikačníúdaječlena 
spolkusúdajem,žesejednáočlena spolku a případně is údajemodnivzniku členství 
případně da lšífun kci ve spolku. Výmazse provede v seznamu členů písemným záznamem 
tak, žese k identifikačním údajům člena spolku uvede údaj, že u tohoto člena došlo k zániku 
členství a případně i údaj o dni zániku členství a důvodu zániku členství. Každý člen má 
právo do seznamu členů nahlížet za přítomnosti předsedy výboru. 
ČlenstvíveSpolku jedobrovolné a vzniká na základě vyplně ní členské přihlášky na webových 
stránkách školyčiSpolku. 
Členem spolku se stává každý žák a jeho rodič nebo zákonný zástupce navštěvujících SUŠ, 
jejichž členství začíná zahájením studia vyplněním členské přihlášky na webových 
stránkáchSUŠnebo Spolku. Členské poplatky platí vždy jen rodič či zákonný zástupce 
nebo zletilý žák SUŠ. 
Zletilý člen má právo volit členy výboru a sám být volen do orgánů Spolku. 

Členská schůze je tvořena shromážděním všech zletilých členů a je nejvyšším orgánem 
Spolku. 
Schvaluje rozpočet a úkoly Spolku pro příslušné období. 

Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a býtvolen majívšichni 
zletilí členové Spolku. Každý zletilí členSpolkujeoprávněn účastnit se zasedání a 
požadovatvysvětlen í zá ležitostíSpolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 
skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazeníbySpolku 
mohlo způsobit újmu, nelze muje poskytnout. Pozvánka na členskou schůzi s jejím 
programem m usíbýtvyvěšena na webových stránkách SUŠ neboSpolku nejméně 
jedentýden před jejím konáním .Jižsvola né zasedáníčlenskéschůze lze zvážných 
důvodůodvolatneboodložit. 
Každý zletilý člen májeden hlas. H lasyvšech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je 
schopna usnášet se prostým počtem zúčastněných členů Spolku. Usnesení členské schůze 
se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. 

Výbor má nejméně 5 členů (předseda, místopředseda, pokladník, zástupce rodičů a zletilý 
zástupce studentů) 

Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami Spolku i usneseními členské schůze po 
celé své funkční období. Výborjeoprávněn rozhodovatovšech otázkách a přijímat všechna 
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