Klub rodičů při MŠ Praha 9 - Hloubětín, z. s.

Úvod
Klub rodičů při MŠ Praha 9, - Hloubětín, z. s., je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných
zástupců žáků této mateřské školy, stejně tak i jejich přátel a příznivců. Veškerá činnost členů v jeho
rámci je dobrovolná a bezúplatná.
Čl. I
Název a sídlo
Klub rodičů při MŠ Praha 9 - Hloubětín, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese
Mateřská škola, Zelenečská 500, Praha 9, PSČ 198 00.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je především všestranná podpora MŠ Praha 9 - Hloubětín (dále jen „školka“) v její
činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem. Podpora potřeb, práv a zájmů žáků školky.
Udržování vzájemné komunikace mezi rodiči žáků a zástupci školky.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaném v čl. II., jakožto společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména tím, že spolek:
a) Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školky.
b) Podporuje školku v jednáních se třetími osobami, institucemi a státní správou.
c) Přispívá školce dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky tam, kde je
potřeba k zajištění její činnosti a zlepšení vybavení a prostředí školky.
d) Další nespecifikovatelné aktivity ve smyslu dosažení základních cílů a naplnění účelu spolku.
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou členství ve spolku je souhlas
člena s platnými stanovami. Člen vyjadřuje svůj souhlas s platnými stanovami zaplacením
příspěvku na příslušný kalendářní rok. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby
přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Rodiče a ostatní zákonní zástupci dětí navštěvujících školku mohou projevit zájem o členství
písemně nebo ústně. Ostatní zájemci žádají o členství vždy písemně a jejich přijetí do spolku
schvaluje statutární orgán. Členství ve spolku je vázáno na podmínku zaplacení členského
příspěvku.
3. Členové spolku mají základní právo na informace o činnosti a hospodaření spolku. Dále mají
právo aktivně se účastnit všech činností spolku, zejména se účastnit valné hromady spolku, volit
a být volen do orgánů spolku.
4. Povinností člena spolku je dodržovat platné stanovy spolku, respektovat rozhodnutí jeho orgánů,
vykonávat svěřené funkce a ve stanovené lhůtě platit členské příspěvky a zúčastnit se valné

hromady. Dále je člen spolku povinen svým vystupováním a jednáním ohledně záležitostí spolku
ve směru k ostatním osobám a institucím přispívat k dobrému jménu a jeho prezentaci
na veřejnosti.
5. Členský příspěvek platí členové spolku na účet spolku a to jednou ročně. Rozhodné období
pro placení příspěvku je školní rok a lhůta pro jeho zaplacení je 15. říjen v rámci příslušného
školního roku. V odůvodněných případech je možné členský příspěvek zaplatit ve dvou splátkách.
První k 15. říjnu, druhou k 15. únoru příslušného školního roku. Výši členského příspěvku
navrhuje statutární orgán. Výše členského příspěvku každého člena se odvíjí od počtu jeho dětí,
které školku navštěvují (násobí se). Pokud jsou členy spolku oba rodiče, platí pouze jeden členský
příspěvek.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) Doručením písemné žádosti člena o ukončení členství.
b) Ukončení docházky dítěte do školky pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, pokud tento
člen nepožádá statutární orgán o zachování členství.
c) Vyloučením ze spolku pro hrubé porušení stanov, zejména pro neplacení členského
příspěvku. V tomto případě o vyloučení člena rozhoduje statutární orgán, a to tehdy, pokud
člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v náhradní lhůtě určené statutárním orgánem.
d) Úmrtím člena.
e) Zánikem spolku.
f) Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
g) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.
Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.
Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.
b) Volí předsedu a odvolává jej.
c) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.
d) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.
e) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.
f) Rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku, nebo jím pověřenou osobou, podle
potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání
zasedání členské schůze předává předseda spolku nebo jím pověřená osoba členům spolku
prostřednictvím webové stránky školky a rovněž je uveřejněna přímo v mateřské škole, a to
nejpozději týden před konáním zasedání. Nejpozději týden před konáním zasedání členské
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schůze zveřejňuje shora shodným způsobem předseda členům spolku návrhy materiálů, které je
povinen předložit ke schválení.
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Čl. VII
Předseda
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Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně
dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.
Předseda je volen členskou schůzí na dobu 1 roku. Předseda se funkce ujímá den následujícího
po dni volby.
Předseda je povinen:
a) Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3. těchto stanov.
b) Vést řádně agendu členské schůze.
c) Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na školku.

Účinnost od..2015
V Praze dne ..2015

……………………………………….
Zapsal:

………………………………...
Ověřila:

Klub rodičů při MŠ Praha 9 - Hloubětín, z. s.

Úvod
Klub rodičů při MŠ Praha 9, - Hloubětín, z. s., je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných
zástupců žáků této mateřské školy, stejně tak i jejich přátel a příznivců. Veškerá činnost členů v jeho
rámci je dobrovolná a bezúplatná.
Čl. I
Název a sídlo
Klub rodičů při MŠ Praha 9 - Hloubětín, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese
Mateřská škola, Sadská 530, Praha 9, PSČ 198 00.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je především všestranná podpora MŠ Praha 9 - Hloubětín (dále jen „školka“) v její
činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem. Podpora potřeb, práv a zájmů žáků školky.
Udržování vzájemné komunikace mezi rodiči žáků a zástupci školky.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaném v čl. II., jakožto společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména tím, že spolek:
e) Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školky.
f) Podporuje školku v jednáních se třetími osobami, institucemi a státní správou.
g) Přispívá školce dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky tam, kde je
potřeba k zajištění její činnosti a zlepšení vybavení a prostředí školky.
h) Další nespecifikovatelné aktivity ve smyslu dosažení základních cílů a naplnění účelu spolku.
Čl. IV
Členství ve spolku
7. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou členství ve spolku je souhlas
člena s platnými stanovami. Člen vyjadřuje svůj souhlas s platnými stanovami zaplacením
příspěvku na příslušný kalendářní rok. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby
přítomné na ustavující schůzi spolku.
8. Rodiče a ostatní zákonní zástupci dětí navštěvujících školku mohou projevit zájem o členství
písemně nebo ústně. Ostatní zájemci žádají o členství vždy písemně a jejich přijetí do spolku
schvaluje statutární orgán. Členství ve spolku je vázáno na podmínku zaplacení členského
příspěvku.
9. Členové spolku mají základní právo na informace o činnosti a hospodaření spolku. Dále mají
právo aktivně se účastnit všech činností spolku, zejména se účastnit valné hromady spolku, volit
a být volen do orgánů spolku.
10. Povinností člena spolku je dodržovat platné stanovy spolku, respektovat rozhodnutí jeho orgánů,
vykonávat svěřené funkce a ve stanovené lhůtě platit členské příspěvky a zúčastnit se valné

hromady. Dále je člen spolku povinen svým vystupováním a jednáním ohledně záležitostí spolku
ve směru k ostatním osobám a institucím přispívat k dobrému jménu a jeho prezentaci
na veřejnosti.
11. Členský příspěvek platí členové spolku na účet spolku a to jednou ročně. Rozhodné období
pro placení příspěvku je školní rok a lhůta pro jeho zaplacení je 15. říjen v rámci příslušného
školního roku. V odůvodněných případech je možné členský příspěvek zaplatit ve dvou splátkách.
První k 15. říjnu, druhou k 15. únoru příslušného školního roku. Výši členského příspěvku
navrhuje statutární orgán. Výše členského příspěvku každého člena se odvíjí od počtu jeho dětí,
které školku navštěvují (násobí se). Pokud jsou členy spolku oba rodiče, platí pouze jeden členský
příspěvek.
12. Členství ve spolku zaniká:
h) Doručením písemné žádosti člena o ukončení členství.
i) Ukončení docházky dítěte do školky pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, pokud tento
člen nepožádá statutární orgán o zachování členství.
j) Vyloučením ze spolku pro hrubé porušení stanov, zejména pro neplacení členského
příspěvku. V tomto případě o vyloučení člena rozhoduje statutární orgán, a to tehdy, pokud
člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v náhradní lhůtě určené statutárním orgánem.
k) Úmrtím člena.
l) Zánikem spolku.
m) Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
n) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.
Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
c) členská schůze,
d) předseda.
Čl. VI
Členská schůze
8. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
g) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.
h) Volí předsedu a odvolává jej.
i) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.
j) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.
k) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.
l) Rozhoduje o zániku spolku.
9. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
10. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku, nebo jím pověřenou osobou, podle
potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání
zasedání členské schůze předává předseda spolku nebo jím pověřená osoba členům spolku
prostřednictvím webové stránky školky a rovněž je uveřejněna přímo v mateřské škole, a to
nejpozději týden před konáním zasedání. Nejpozději týden před konáním zasedání členské
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schůze zveřejňuje shora shodným způsobem předseda členům spolku návrhy materiálů, které je
povinen předložit ke schválení.
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Čl. VII
Předseda
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Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně
dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.
Předseda je volen členskou schůzí na dobu 1 roku. Předseda se funkce ujímá den následujícího
po dni volby.
Předseda je povinen:
d) Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3. těchto stanov.
e) Vést řádně agendu členské schůze.
f) Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na školku.

Účinnost od..2015
V Praze dne ..2015

……………………………………….
Zapsal:

………………………………...
Ověřila:

