KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL FAKULTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ V PRAZE 6, Z.S.
IČO: 452 46 734, SÍDLEM ARABSKÁ 681/20, VOKOVICE, 160 00, PRAHA 6

STANOVY
Název:Klub rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6 z.s.
IČO: 45246734
Sídlo: Arabská 681/20, Praha 6, 160 00
Statutární orgán: Předseda Výboru klubu
čl. I. Základní ustanovení
1. Klub rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6 z.s. (dále jen spolek) je
samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a
těmito stanovami.
2. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů (dále jen rodičů),
kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí a činnost Fakultní mateřské školy se speciální péčí v
Praze 6 (dále jen mateřské škola). Posláním klubu je především zastupovat zájmy dětí, hájit a
prosazovat individuální rozvoj jejich osobnosti, podporovat činnost školy a informovat rodiče a
veřejnost o aktivitách školy.
3. Statutárním orgánem spolku je Předseda Výboru klubu – individuální orgán. Spolek navenek
zastupuje předseda Výboru ve všech záležitostech.
čl. II. Činnost spolku
1. Ke splnění svého poslání spolek seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí
se na jejich vyřizování.
2. Spolek přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky pro zlepšení školního prostředí a podmínek pro vzdělávání i zájmovou činnost žáků.
Pomáhá škole při získávání sponzorských darů, finančních příspěvků, dotací a grantů. Díky této
pomoci může škola rozvíjet individuální péči pro všechny děti, tedy i pro děti se speciálními
potřebami a pro děti z cizojazyčného prostředí, a přibližovat se k ideálům inkluzivního pojetí
výchovy.
3. Spolek je vedením mateřské školy pravidelně informován:
a)
b)
c)
d)
e)

o koncepci výchovně vzdělávací práce mateřské školy,
o podmínkách zabezpečení mateřské školy v oblasti materiální, hospodářské a personální,
o provozu mateřské školy, hygienických a stravovacích podmínkách žáků,
o zájmové a odborné činnosti mateřské školy, o společných akcích mateřské školy a spolku
o možnosti pomoci rodičů mateřské škole, případně sponzorování a (vzájemném, společném)
podnikání mateřské školy a spolku.
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4.

Spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly mateřské školy a s
úlohou rodičů při jejich naplňování.
čl. III. Členství ve spolku

1. Členem spolku může být každý občan starší 18 let.
2. Členství vzniká vyjádřením souhlasu se stanovami spolku a zaplacením členského příspěvku
spolku, pokud byl spolkem stanoven. Rodič dítěte zapsaného ve škole se stává členem
automaticky zaplacením členského příspěvku na daný školní rok.
3. Členství zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena na základě písemného oznámení Předsedovi Výboru spolku,
c) vyloučením člena
d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené Výborem, posledním
dnem marného uplynutí této lhůty.
4. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
čl. IV. Organizace spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Rada rodičů (dále jen Rada)
b) Výbor klubu (dále jen Výbor)
čl. V. Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení Výboru.
Seznam nebude zpřístupněn bez výslovného rozhodnutí Výboru.
čl. VI. Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a)
být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jednou ročně,
b)
aktivně se podílet na činnosti spolku,
c)
volit a být volen do orgánů spolku,
d)
vznášet náměty a připomínky a obdržet na ně odpověď.
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) platit stanovené členské příspěvky,
c) vykonávat funkce, do kterých byl zvolen.
čl. VII. Porušení členských povinností
1.

Člena, který závažně porušil povinnost plynoucí z členství a nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu
ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva nebude podávána, pokud dojde k
neodčinitelnému porušení povinnosti nebo způsobilo-li porušení spolku zvlášť závažnou újmu.
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2.

3.
4.

5.
6.

1.

Návrh na vyloučení může písemně podat kterýkoliv člen spolku. Návrh musí obsahovat
skutečnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí být s
návrhem seznámen a mít možnost podat vysvětlení a uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu.
O vyloučení člena rozhoduje Výbor. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno dotčenému v
písemné formě.
Rozhodnutí Výboru o vyloučení člena je do 30 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě
přezkoumatelné Radou. Rada zruší rozhodnutí Výboru, pokud vyloučení odporuje zákonu či
stanovám spolku. Rozhodnutí Rady musí být dotčenému doručeno v písemné formě.
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku navrhnout soudu,
aby rozhodl o neplatnosti tohoto rozhodnutí, jinak toto právo zaniká.
Vyloučením člena není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou
dotčený člen spolku způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti, stanov nebo jiných
právních předpisů.
čl. VIII. Rada rodičů

Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů. Rada je tvořena z volených zástupců jednotlivých tříd v
mateřské škole s tím, že každá třída mimo třídu se speciální péčí (tzv. Duhová třída) má 2 volené
zástupce, třída se speciální péčí má jednoho voleného zástupce.

2.

3.
4.
5.
6.

Rada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
b) volí a odvolává členy Výboru,
c) schvaluje rozpočet a zprávu o činnosti spolku za uplynulý školní rok
d) určuje a schvaluje plán činností a cíle spolku na následující období
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů spolku
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
g) rozhoduje o vzniku a zániku spolku
Rada rozhoduje o všech věcech, které nejsou v působnosti jiných orgánů spolku.
Zasedání Rady je svoláváno Předsedou Výboru podle potřeby, nejméně však 4x za školní rok.
Rada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech zástupců tříd.
Každý člen Rady má při rozhodování jeden hlas. Hlasy všech členů Rady jsou si rovny.
O rozhodnutích Rady je pověřeným členem pořízen zápis, který svým podpisem ověřuje předseda
Výboru.
čl. IX. Výbor klubu

1. Členové Výboru jsou voleni Radou, přičemž členství v Radě není podmínkou volby do Výboru. Výbor
je maximálně pěti členný.
2. Výbor se schází minimálně čtyřikrát ročně. Zasedání Výboru svolává předseda a účastní se jej jak
členové Výboru, tak zástupci školy.
3. Ze svého středu volí Výbor Předsedu – Předseda Výboru je statutárním orgánem spolku.
4. Předseda Výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně, a to ve všech věcech. Při jednáních,
jejichž důsledkem je nebo by byl, vstup do závazků spolku, je předseda vázán řídit se rozhodnutím
Rady a Výboru v uvedeném pořadí v případě, že tento vstup do závazků spolku Rada či Výbor
projednávaly.
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5. Výbor řídí činnost spolku, zajišťuje jednání Rady, projednává všechny otázky v působnosti spolku a
zastupuje ho vůči mateřské škole, orgánům státní správy i jiným organizacím. Usnesení Výboru jsou
platná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech členů Výboru.
6. Výbor je povinen:
a) svolávat zasedání Rady – pokud není zvolen Předseda Výboru, může svolat jakýkoliv člen Výboru
b) vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku,
c) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů spolku, přičemž jeho rozhodnutí
je přezkoumatelné Radou,
d) archivovat veškeré zápisy z jednání Rady i Výboru,
e) jednou ročně předložit Radě ke schválení finanční plán a návrh činnosti spolku
7. Funkční období členů Výboru jsou 3 roky, přičemž opětovná volba členů do Výboru je možná.
8. Výbor je vázán rozhodnutím Rady.
čl. X. Hospodaření spolku
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a odkazy, zisky z vlastního podnikání, dotace
organizací, obce, státu a jiné.
2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na každé hospodářské období Radou a Výborem.
čl. XI. Závěrečná ustanovení
1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
2. Na usnesení Rady nebo Výboru, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich
obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v
případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
3. Člen Rady nebo Výboru vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání Rady nebo
Výboru může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něho na příslušném jednání
hlasoval.
4. Členové Rady a Výboru jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
5. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby
soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku.
6. Tyto stanovy nahrazují znění stanov přijatých Městský soudem dne 22.12.2015 pod spis. zn. L
59416/SL1/MSPH v plném rozsahu. Původní výše uvedené stanovy jsou přijetím těchto stanov v
plném rozsahu zrušeny.

