
STANOVY

Klub rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v 
Praze 6, o.s., IČ: 45246734

I. Obecná ustanovení

1. Sídlem  Klubu rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6, o.s. 
(dále jen Klub rodičů) je Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská ul. 
. 681/20, Praha 6, 16000
2. Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří  
se   zajímají o výchovu dětí a o práci mateřské školy. Klub rodičů je založen podle zákona č. 
83/1990 Sb. o sdružování občanů.
3.  Klub  rodičů  vzniká  jako  nepolitická  zájmová  organizace,  která  bude  především 
zastupovat  zájmy  dětí,  hájit  a  prosazovat  individuální  rozvoj  jejich  osobností,  kvalitní 
výchovu,  aby  se  vytvořily  předpoklady  pro  jejich  budoucí  úspěšné  uplatnění  ve 
společnosti.
4. Klub rodičů je právním subjektem, nezávislým na politických stranách, orgánech státní 
moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů spolupracuje s mateřskou 
školou,  orgány státní  správy,  orgány  samosprávy  a  jinými  organizacemi,  zabývající  se 
předškolními dětmi

II. Činnost klubu

Činnost  Klubu  rodičů  je  zaměřena  na  vytváření  jednotného  a  příznivého  klimatu  pro 
výchovu
malých dětí v rodině i v mateřské škole a na podporu a pomoc mateřské škole při plnění 
jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Klub rodičů zejména:
• působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
• seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými cíli a úkoly mateřské školy a s úlohou rodičů 
při jejich naplňování,
• seznamuje vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se 
na společném hledání nejvhodnějších řešení
• přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k 
zajišťování výchovně vzdělávací práce a ke zlepšování prostředí mateřské školy a jejímu 
vybavení
• 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 
inkluzívního pojetí výchovy.

Klub rodičů je podle dohody s ředitelkou MŠ pravidelně informován:
• o koncepci výchovně vzdělávací práce školy,
• o podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální,
• o provozu školy, hygienických a stravovacích podmínkách dětí,
• o zájmové činnosti ve škole, o společných akcích MŠ a Klubu rodičů,
• o  možnosti  pomoci  rodičů  škole,  případně  sponzorování  a  (vzájemném,  společném) 
podnikání školy a klubu.



Klub rodičů předkládá vedení školy podněty a doporučení členů Klubu rodičů ke koncepci 
výchovně  vzdělávacího  programu,  vyjadřuje  se  z  pohledu členů  k  právním normám v 
oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže.
Aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve 
školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dítěti.

III. Organizace klubu

1. Členem Klubu rodičů může být každý občan starší 18ti let, který souhlasí se stanovami a 
programem Klubu rodičů. Člen Klubu rodičů má právo se účastnit jednání členské schůze a 
obracet se na orgány Klubu rodičů s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. Dále 
má právo být  informován o činnosti  a  hospodaření  Klubu rodičů,  volit  a  být  volen do 
orgánů Klubu rodičů.
2.  Člen  Klubu  rodičů  má  povinnost  dodržovat  Stanovy  Klubu  rodičů,  platit  stanovené 
členské 
příspěvky a vykonávat funkce, do kterých byl zvolen. 
3. Nejvyšším orgánem Klubu rodičů je Shromáždění členů Klubu rodičů, které se schází 
jednou ročně a rozhoduje zejména o vzniku a zániku Klubu rodičů, rozhoduje o schvalování 
Stanov Klubu rodičů a jejich změnách, volí členy Výboru Klubu rodičů a schvaluje rozpočet 
a hospodaření Klubu rodičů.
4. Výkonným orgánem Klubu rodičů je Výbor Klubu rodičů, složený z 9 volených zástupců 
jednotlivých oddělení MŠ. Schází se minimálně 4x ročně. Ze svého středu volí předsedu, 
ekonoma a revizora. Jménem Klubu rodičů jedná předseda. Výbor Klubu rodičů řídí činnost 
Klubu rodičů, zajišťuje jednání Shromáždění členů Klubu rodičů, projednává všechny otázky 
v  působnosti  Klubu  rodičů  a  zastupuje  ho  vůči  škole,  orgánům  státní  správy  i  jiným 
organizacím. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor Klubu rodičů na 
jednání ředitelku MŠ popř. další zástupce školy.

IV. Hospodaření klubu

1. Majetek Klubu rodičů tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty od organizací, obce 
a      státu.  Výdaje  jsou  určeny  zejména  pro  materiální  a  finanční  pomoc  škole,  při 
naplňování     péče o předškolní děti
2. Se svým majetkem hospodaří Klub rodičů při MŠ samostatně podle zákonných předpisů 
a    rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Shromážděním členů Klubu rodičů 
a     Výborem Klubu rodičů. 

V. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem doručení oznámení o vzetí změny na vědomí oproti 
původním Stanovám, které byly zaregistrovány dne 20. Ledna 1992 VSC/1-9688ú92-R, u 
Ministerstva vnitra České republiky.

Registrace provedena dne 20. ledna 1992
VSC/1-9688/92-R


