SPOLEK RODIČŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY PARLÉŘOVA

STANOVY
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

I.
Název, vymezení a působnost Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova
1. Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova (dále jen spolek) je dobrovolným spolkem
rodičů, popř. dalších zákonných zástupců dětí (dále jen členové spolku), kteří se
zajímají o vzdělávání dětí v Mateřské škole Parléřova, Praha 6 - Hradčany.
2. Spolek hájí zájmy a práva dětí, podílí se na činnosti mateřské školy a spolupracuje
s jejím vedením.
3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy a jiných
organizacích, i když s nimi při plnění svých cílů spolupracuje.
4. Sídlo spolku je Mateřská škola Parléřova, Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 – Hradčany.
5. Název spolku je Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.
II.
Účel a cíle činnosti Spolku mateřské školy Parléřova
1. Činnost spolku je zaměřena především na:
a/ respektování práv a zájmů dětí
b/ podporu zájmové činnosti v mateřské škole
c/ spolupráci s vedením mateřské školy
d/ finanční pomoc mateřské škole.
2. Ke splnění cílů spolku:
a/ organizuje schůzky zástupců mateřské školy a rodičů
b/ pravidelně informuje rodiče dětí o své činnosti
c/ spolupracuje s vedením mateřské školy při zajišťování akcí mateřské školy
d/ využívá členské příspěvky a jiné prostředky (dary apod.) k finanční pomoci
mateřské škole.
III.

Orgány a organizace Spolku rodičů mateřské školy Parléřova

A/ Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Neurčují-li tyto stanovy v konkrétním
případě jinak, použijí se ustanovení §248 až 254 a §257 občanského zákoníku.
2. K výhradním oprávněním valné hromady patří:
a/ volba a odvolání členů výboru, popř. jiných orgánů
b/ rozhodování o změně stanov spolku
c/ schvalování výsledků hospodaření spolku
d/ rozhodování o zrušení spolku s likvidací, včetně jmenování, popř. odvolání
likvidátora nebo o přeměně spolku
e/ schvalování výše členských příspěvků.

3. Valná hromada je svolávána výborem spolku vždy alespoň 15 dnů předem,
oznámením na nástěnce mateřské školy. Tím není dotčen §248 odst. 2 občanského
zákoníku. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok.
4. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku. Valná hromada je
usnášení schopná, je-li přítomna 1/3 členů. Neurčují-li stanovy jinak, při hlasování
rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, přitom každý člen spolku disponuje
jedním hlasem. Společní členové mají jeden hlas. V případě účasti obou společných
členů hlasuje vždy jeden z nich, jinak se k jejich hlasování nepřihlíží.
5. Z jednání valné hromady musí být pořízen zápis.
B/ Výbor
1. Statutárním orgánem spolku je výbor, který má 3 členy. Výbor je kolektivním
orgánem, přičemž vůči třetím osobám za spolek jednají vždy dva jeho členové.
2. Funkční období jednotlivých členů výboru je časově neomezené, většinou po dobu
docházky dítěte do mateřské školy.
3. Výbor
a/ je výkonným orgánem spolku
b/ schází se výhradně ke společným jednáním, která řídí jeho předseda
c/ volí ze svých členů předsedu a pokladníka spolku
d/ jeho zasedání svolává předseda výboru nejméně jednou do roka
e/ rozhoduje o případném přijetí jiné osoby než uvedené v čl. IV odst. 1 za člena
spolku
f/ zodpovídá za veškerou činnost spolku
g/ vyhotovuje ze svých jednání vždy zápis
h/ plní povinnosti spolku ve vztahu ke spolkovému rejstříku.
4. K jednání výboru mohou být přizvání zástupci ze tříd, které nemají zastoupení ve
výboru a jeho jednání se účastní s hlasem poradním.
5. Při hlasování na jednáních výboru spolku je vždy rozhodující stanovisko nadpoloviční
většiny jeho členů.
IV.
Členství, práva a povinnosti členů Spolku Mateřské školy Parléřova
1. Členem spolku jsou rodiče nebo jiný/í zákonný/í zástupce/i dítěte, které bylo přijato
do Mateřské školy Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 - Hradčany, neodmítnou-li být
členy spolku do 1 měsíce od nástupu dítěte do mateřské školy. O této skutečnosti
budou rodiče nebo jiní zákonní zástupci při nástupu dítěte do mateřské školy
informováni. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci téhož dítěte se považují za tzv.
společné členy.
2. Členem spolku se může stát i jiná osoba starší 18 let, pokud zaplatí a dokud platí
členské příspěvky (výjimku tvoří členové výboru, kteří jsou současně zaměstnanci
mateřské školy).
3. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky po celou dobu trvání jeho členství
takto: za první pololetí šk. roku do konce listopadu a za druhé pololetí šk. roku do
konce března následujícího kalendářního roku. Pokud tak neučiní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení obsahující i upozornění na dále

uvedený následek, členství zaniká. Dochází-li do mateřské školy současně více dětí
stejného člena nebo stejných členů, bude spolek požadovat za období současné
docházky členský příspěvek za každé dítě.
4. Člen spolku má právo:
a/ aktivně se podílet na činnosti spolku
b/ účastnit se valné hromady spolku, hlasovat na ní
c/ být navrhován a volen do výboru
d/ vznášet své připomínky a návrhy k činnosti spolku a požadovat a dostat
vysvětlení záležitostí spolku od výboru
e/ být přítomen při projednávání svých připomínek a návrhů na jednání výboru
f/ na požádání nahlížet do účetních dokladů spolku
g/ být informován o veškeré činnosti spolku
h/ kdykoliv ze spolku vystoupit, spolek není povinen vystoupivšímu členovi vrátit
již uhrazené členské příspěvky ani jejich poměrnou část.
V.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Hospodaření Spolku mateřské školy Parléřova
Majetek spolku tvoří členské příspěvky a dary.
Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů.
Každý člen spolku má právo zaplatit větší částku, než je stanovený členský příspěvek.
Nejméně jednou za školní rok výbor předkládá valné hromadě k projednání informace
o hospodaření spolku za předchozí školní rok a výsledek hospodaření spolku ke
schválení. Všechny informace o hospodaření spolku jsou obsaženy v zápise z valné
hromady.
Pokladník vede pokladní knihu, v níž jsou zaznamenány veškeré příjmy a výdaje
spolku.
Spolek používá vlastní účet v bance, ke kterému má dispoziční právo vždy předseda a
pokladník.
Spolek vydává finanční prostředky jen v souvislosti s činností mateřské školy,
s výjimkou nezbytných nákladů na činnost spolku.
Při rozhodování o využití finančních prostředků spolupracuje spolek s vedením
mateřské školy.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Úplné aktuální znění těchto stanov je uloženo v sídle spolku. Změny a doplňky stanov
vzniklé rozhodnutím valné hromady nebo na základě jiných skutečností zapracovává
do úplného aktuálního znění výbor spolku a zakládá ho do spolkového rejstříku.
2. V případě zrušení spolku připadá likvidační zůstatek mateřské škole, nerozhodne-li
valná hromada nadpoloviční většinou všech členů jinak.
3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku a/ po provedené likvidaci zpravidla na
základě rozhodnutí valné hromady o dobrovolném zrušení spolku nebo b/ v důsledku

sloučení nebo splynutí s jiným spolkem. V souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku může být také spolek zrušen soudem.

V Praze dne 5.10.2016
Členové výboru:
Předseda:

Marie Korseltová

Pokladní:

Zuzana Korbelová

Člen:

Lucie Filipová

