Stanovy
Spolku přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, IČ 44265336

1.
1.1.

Spolek přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182 (dále jen „Spolek“).

2.
2.1.

Sídlo

Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 (dále jen „Škola“).

3.
3.1.

Název

Stanovy

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.

4.
4.1.

Cíle a poslání Spolku

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí se zájmem o výchovu dětí a mládeže
a práci Školy. Členové Spolku realizují činnost Spolku dobrovolně a bezúplatně.

4.2

Posláním Spolku je podporovat činnost Školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, popularizovat
dobré výsledky práce Školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků Školy ve smyslu podpory
realizace filozofie Školy. Podporovat a realizovat komunikaci mezi vedením Školy a rodiči.

5.
5.1

Hlavní činnost

Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. zejména
organizační pomoc při zajištění výchovné a vzdělávací činnosti Školy, koordinace vzájemné komunikace
mezi Školou, zákonnými zástupci žáků Školy a veřejností, pořádání kulturních, společenských a
osvětových akcí pro rodiče a žáky Školy a materiální podpora vybraných školních a mimoškolních aktivit.

6.

Členství

6.1

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku mohou být zákonní zástupci žáků nebo jiné fyzické
osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami Spolku a zaplatí členský
příspěvek.

6.2

Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární
orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

6.3

Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

6.4

Členství ve Spolku vzniká v případě zákonných zástupců žáků, když se zaváže svým podpisem uhradit
Spolkem stanovený finanční příspěvek na činnost Spolku, a to vždy na školní rok, na který byl příspěvek
Spolku stanoven nebo přijetím za člena. O přijetí nových členů, s výjimkou zákonných zástupců žáků,
rozhoduje Rada Spolku.
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6.5

Členství ve Spolku zaniká:
a)
vystoupením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení Radě
Spolku,
b)
vyloučením – členství zaniká dnem doručení rozhodnutí Rady Spolku o vyloučení vyloučenému
členu; Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a
v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku, přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li by to Spolku závažnou újmu,
c)
nezaplacením členského příspěvku – členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani
v přiměřené lhůtě určené Spolkem v dodatečné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve
výzvě upozorněn,
d)
v případě členů – zákonných zástupců žáků Školy, uplynutím doby, na niž byl uhrazen finanční
příspěvek na činnost Spolku,
e)
smrtí fyzické osoby či zánikem právnické osoby, která je členem,
f)
zánikem Spolku.

6.6

Spolek vede seznam členů, kteří zaplatili členský příspěvek nebo byli přijati do Spolku. V seznamu členů
provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku Rada Spolku. Zápis, týkající se člena, obsahuje
jméno a příjmení člena, bydliště člena, a poskytne-li člen tyto údaje, pak také e-mailovou adresu.
Seznam je neveřejný a nebude zpřístupněn.

6.7

Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

7.

Práva a povinnosti členů Spolku

7.1

Člen Spolku má povinnost:
a)
dodržovat stanovy Spolku,
b)
ve stanovené lhůtě hradit členský příspěvek, jehož výši určí Rada Spolku na dané období,
c)
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

7.2

Člen Spolku má právo:
a)
podílet se na činnosti Spolku,
b)
být informován o činnosti a 1x ročně o hospodaření Spolku, nebo kdykoliv na základě žádosti
člena Spolku,
c)
předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku,
d)
volit a být volen do orgánů Spolku.

8.

Orgány Spolku

8.1

Orgány Spolku jsou:
a)
Rada,
b)
předseda a místopředseda,
c)
členská schůze,
d)
kontrolní komise.

8.2

Funkční období volených orgánů jsou tři roky.

8.3

Rada Spolku
8.3.1 Rada Spolku
je nejvyšším orgánem Spolku;
schází se nejméně třikrát do roka a je svolávána předsedou Spolku;
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-

je složená z jednoho či dvou zákonných zástupců žáků z každé třídy a dvou zástupců
pedagogického sboru Školy;
volí a odvolává ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka a členy kontrolní komise;
je usnášeníschopna za účasti nadpoloviční většiny všech členů;
rozhoduje o příslušných záležitostech většinou hlasů přítomných, každý člen má jeden hlas;
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů dle stanov;
vede seznam členů, který je neveřejný;
projednává návrhy, podněty a stížnosti členů Spolku.

8.3.2 Rada vykonává svou činnost do zvolení nové Rady Spolku. Členy Rady Spolku volí a odvolává
členská schůze na svém prvním zasedání.
8.3.3 Do působnosti Rady Spolku náleží zejména určení hlavní zaměření činnosti Spolku, rozhodování o
změně stanov, stanovení výše a termín splatnosti členského příspěvku pro členy Spolku, schvalování
rozpočtu na nadcházející období, schvalování výsledku hospodaření Spolku, volba dalších orgánů Spolku,
hodnocení činnosti dalších orgánů Spolku i jejich členů a rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo
jeho přeměně.
8.3.4 Na svém prvním zasedání zvolí Rada Spolku ze svých členů: předsedu Spolku, místopředsedu
Spolku, pokladníka, kontrolní komisi.
8.4

Předseda Spolku
Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Řídí
činnost Spolku. Svolává Radu Spolku a zajišťuje svolání zasedání dílčí členské schůze. Reprezentuje
Spolek a zajišťuje komunikaci mezi Spolkem a zaměstnanci Školy. Spolu s místopředsedou má podpisové
právo. Zpracovává spolu s pokladníkem výroční zprávu hospodaření a činnosti Spolku za uplynulý školní
rok.

8.5

Místopředseda Spolku
Zastupuje předsedu Spolku, vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze, reprezentuje Spolek a zajišťuje
komunikaci mezi Spolkem a zaměstnanci Školy. Spolu s předsedou má podpisové právo.

8.6

Pokladník
Vede účetnictví Spolku a 1x ročně informuje Radu Spolku o hospodaření Spolku, a to na konci školního
roku, nebo kdykoliv na základě žádosti Rady Spolku.

8.7

Za Spolek jednají a podepisují společně předseda Spolku a místopředseda Spolku

8.8

Členská schůze
8.8.1 Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán Spolku nejméně jedenkrát do roka.
8.8.2 Zasedání členské schůze se koná formou dílčích členských schůzí konaných ve shodném termínu
jako třídní schůzky. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a
odevzdané hlasy sčítají.
8.8.3 Členská schůze
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-

je usnášeníschopna za účasti nadpoloviční většiny všech členů; usnesení přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době hlasování, přičemž každý člen má jeden hlas;
je informována volenými zástupci Rady Spolku o hospodaření Spolku a činnosti za uplynulý školní
rok;
volí členy Rady Spolku za svou třídu;
dává návrhy, podněty, stížnosti svému zástupci v Radě Spolku.

8.8.4 Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat vysvětlení
záležitostí Spolku.
8.9

Kontrolní komise
je volena radou Spolku z jejích členů a je tříčlenná;
každoročně ověří správnost hospodaření a dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a
vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další
působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další
orgány určené stanovami.

9.

Majetek a hospodaření

9.1

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména příspěvky členů, výnosy z pořádaných akcí, dary a odkazy, dotace
organizací, obce, státu atd.

9.2

Výdaje Spolku musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a
cíle Spolku včetně správy Spolku.

9.3

Za hospodaření a nakládání s majetkem Spolku odpovídá Rada Spolku, která každoročně vyhotovuje
zprávu o výsledku hospodaření a činnosti Spolku za uplynulé období.

10.

Zánik Spolku

10.1 Spolek se zrušuje rozhodnutím Rady Spolku o zrušení Spolku s likvidací nebo rozhodnutím soudu o zrušení
Spolku s likvidací.

11.

Závěrečná ustanovení

11.1 Znění těchto stanov bylo schváleno Radou Spolku konanou dne 13.9.2018, jejíž konání je potvrzeno
zápisem ze dne 1.10.2018.
11.2 Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 13.9.2018.

Předseda:

Místopředseda:

Pavla Štroffeková

Vsevolod Korovin
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