
Sdružení rodičů a přátel při MŠ v Praze 8, Klíčanská 

 

Stanovy 
 

 

I. Základní ustanovení  

 

1. Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel při MŠ v Praze 8, Klíčanská z.s. 

2. Sídlo: Klíčanská 1677/20, 182 00 Praha 8 

3. Datum vzniku: 21. října 1991 

4. Spisová značka: L 2612 vedená u Městského soudu v Praze 

5. Identifikační číslo: 02458080 

6. Právní forma: Spolek 

7. Spolek je občanským sdružením nezávislým na politických stranách, orgánech státní 

 

II. Cíle činnosti Spolku – účel spolku 

 

1. Cílem činnosti Spolku je: 

a) Podpora dětí Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20 (dále jen škola) s respektováním 

zájmů dětí a výchovně vzdělávacích cílů školy. 

b) Podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou. 

2. K naplnění svých cílů Spolek: 

a) Jedná se školou na základě partnerství a vzájemného respektování. 

b) Podle možností poskytuje škole finanční prostředky a jinou podpůrnou pomoc na 

materiální vybavení a organizování školních i mimoškolních aktivit pro děti.  

c) Spolupracuje se školou v oblasti zlepšování provozu, prostředí školy a okolí. 

d) Napomáhá k propagaci a prezentaci školy. 

 

III. Členství – vznik a zánik, práva a povinnosti členů 

 

Vznik členství 

1. Členem Spolku se stává rodič, případně zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje 

školu se stanovami Spolku. 

2. Jako závazná přihláška člena slouží podpis rodiče, případně zákonného zástupce dítěte 

do Spolku, kterým stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s obsahem stanov Spolku. 

3. Členství trvá po dobu docházky dítěte do školy. 

 

Zánik členství v klubu 

1. Členství zaniká: 

a) Skončením docházky dítěte člena Spolku do školy se stanovami Spolku. 

b) Doručením písemného sdělení člena Spolku o vystoupení. 

c) Vyloučením pro závažné porušení stanov Spolku. 

d) Zánikem Spolku. 

 

2. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků či jiných darů. 

 

 

 

 

 



Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo: 

a) Podílet se aktivně dle svých možností na předmětu činnosti Spolku. 

b) Účastnit se schůzí, volit a být volen do orgánů Spolku. 

c) Obracet se na orgány Spolku s podněty a připomínkami k činnosti Spolku a školy. 

d) Být průběžně informován o připravovaných akcích Spolku a jeho hospodaření. 

2. Člen má povinnost: 

a) Dodržovat stanovy Spolku. 

b) Svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Spolku. 

c) Plnit rozhodnutí a usnesení Valné hromady Spolku. 

d) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku. 

e) Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. 

 

IV. Orgány Spolku 

 

Všeobecné ustanovení o orgánech 

      1.    Orgány Spolku jsou: 

a)    Statutárním orgánem Spolku je Výbor. 

b)    Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada. 

2.    Jedna osoba může vykonávat pouze jednu funkci. 

 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové. 

2. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. 

3. Svolává jí Výbor rodičů ve spolupráci se školou, termín, místo konání a program musí 

být členům Spolku oznámen nejpozději do 14 dnů předem. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet členů. 

5. Každý člen má jeden hlas, usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných 

členů. 

6. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Spolku a jeho 

činnosti zejména: 

a) Podává návrhy, podněty, připomínky k činnosti Spolku. 

b) Schvaluje stanovy nebo změnu stanov Spolku. 

c) Projednává zprávu Výboru Spolku rodičů o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulý 

školní rok. 

d) Rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti, schvaluje rozpočet pro 

nastávající rok. 

e) Volí a odvolává členy Výboru Spolku rodičů. 

f) Navrhuje a schvaluje rozhodnutí zavazující Výbor Spolku. 

g) Rozhoduje o zániku Spolku a majetkovém vypořádání . 

h) Jednání Valné hromady řídí předseda Spolku. 

i) O jednání Valné hromady se pořizuje zápis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výbor Spolku rodičů 

1. Výbor Spolku rodičů je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. 

2. Výbor Spolku zejména: 

 

a) V období mezi Valnými hromadami řídí a koordinuje veškerou činnost Spolku. 

b) Plní usnesení Valné hromady. 

c) Volí ze svých členů předsedu a hospodáře. 

d) Svolává Valnou hromadu. 

e) Ve spolupráci se školou připravuje a navrhuje první Valné hromadě ve školním roce 

ke schválení rozpočet a výši členského příspěvku do Spolku. 

f) Rozhoduje o vyloučení člena z důvodu závazného porušení stanov Spolku. 

 

3. Počet členů Výboru Spolku se řídí podle počtu zvolených zástupců tříd, každá třída 

má ve Výboru Spolku maximálně 2 zástupce. 

4. Funkční období Výboru Spolku trvá 3 roky. 

 

5. Předseda: 

a) Řídí výbor Spolku a odpovídá za jeho práci. 

b) Je oprávněn zastupovat Spolek navenek a jedná jeho jménem. 

 

6. Hospodář: 

a) Vede hospodaření Spolku a průběžně informuje Výbor Spolku o jeho stavu. 

b) Valné hromadě předkládá ke schválení vyúčtování za uplynulý školní rok. 

c) Při zániku výkonu funkce předá hospodář veškeré materiály týkající se hospodaření 

Spolku předsedovi.  

 

7. Ostatní členové Výboru Spolku mohou jednat jménem Spolku jen na základě 

zmocnění uděleného předsedou. 

8. Jednání Výboru Spolku se konají dle potřeby. 

9. Výbor Spolku je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a 

rozhoduje většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

10. O každém jednání se pořizuje zápis. 

11. Výbor Spolku může přijmout usnesením svůj Jednací řád, který podrobněji upraví 

práva a povinnosti jeho členů a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. 

12. Členství ve Výboru Spolku či výkon funkce zaniká: 

a) Odvoláním 

b) Úmrtím 

c) Odstoupením 

d) Uplynutím funkčního období 

13. Členové výboru Spolku vykonávají svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu. 

 

V. Zásady hospodaření Spolku 

 

1. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor Spolku. 

2. Majetek Spolku je tvořen příspěvky členů a finančními dary členů či jiných fyzických 

nebo právnických osob. 

 

 

 



3. Majetek Spolku lze použít pouze k účelům, které jsou k v souladu s cíly činnosti 

Spolku uvedenými v jeho stanovách a v souladu s rozpočtem schváleným Valnou 

hromadou. 

4. Peněžní prostředky Spolku jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu 

určeného Výborem Spolku. 

 

VI. Zánik Spolku 

 

1. Spolek zaniká: 

a) Dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí Valné hromady. 

b) Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho 

rozpuštění. 

2. Při zániku Spolku rozhodne o způsobu majetkového vypořádání Valná hromada, která 

také určí osobu, která majetkové vypořádání provede. 

3. Při zániku Spolku provede majetkové vypořádání likvidátor určený Ministerstvem     

Vnitra. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. O veškerých změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje Valná hromada. 

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 1. ledna 2014 


