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STANOVY SPOLKU: 

 

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5, z.s. 

 

(dále jen „spolek“) 

 

 

 

I. 

Název a sídlo spolku, 

vznik spolku 

 

1. Název zní: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5, z.s. 

 

2. Sídlem je: Podbělohorská 2185/1,  Smíchov, 150 00 Praha 5. 

 

3. Spolek vznikl původně jako Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 1, Praha 5. Spolek 

byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 

11389, dne 1. 1. 2014  a bylo mu přiděleno identifikační číslo 70920672. 

 

 

II. 

Účel spolku 

 

1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů se zájmem o 

výchovu dětí a práci Mateřské školy Podbělohorská 2185, Praha 5 (dále jen „škola“) ve smyslu 

ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 

Účelem spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších 

výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. 

K zabezpečení svých úkolů spolek spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i 

jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi. 

 

2. Činnost spočívá zejména na těchto zásadách: 

a) respektování práv, potřeb a zájmů dětí, 

b) vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu 

v rodinách i škole, 

c) zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání, 

d) vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli, 

f) podpora mravní výchovy dětí, 

i) podpora výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu. 

 

 

3. Hlavní činnost spolku:  

 

- spolek podporuje spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy a dalších 

institucí,  

- spolek se podílí na koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, seznamuje  

vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, 

- spolek podporuje zájmové činnosti dětí ve škole a přispívá škole dobrovolnou pomocí svých 

členů, materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního 

prostředí, 

- spolek působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině, 

- spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou 

rodičů při jejich naplňování. 
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III. 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba, která je zákonným zástupcem dítěte, které bylo 

přijato k předškolnímu vzdělávání ve škole (dále jen „rodič“) nebo fyzická osoba starší 18 let, která 

se chce aktivně podílet na činnosti spolku. 

 

2. Členství rodiče vzniká na základě zaplacení prvního členského příspěvku ve výši stanovené 

členskou schůzí a to ke dni, kdy předseda rozhodne o přijetí rodiče za člena spolku. Členství jiné 

osoby vzniká na základě písemné přihlášky doručené do sídla spolku, a to ke dni, kdy předseda 

rozhodne o přijetí osoby za člena spolku. 

 

3. Členství ve spolku zaniká: 

- vystoupením ze spolku, a to doručením písemného oznámení o vystoupení do sídla spolku, 

- úmrtím člena, 

- zánikem spolku, 

- vyloučením člena členskou schůzí za podmínek stanovených zákonem, 

- nezaplacením ročního členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení 

předsedou spolku, 

- v případě rodiče též ukončením docházky dítěte do školy, ledaže rodič podá do 30.6. příslušného 

roku žádost předsedovi spolku, aby mohl zůstat členem spolku. 

4. Předseda vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy při vzniku a zániku členství 

a při jakékoli změně zapsaných údajů. Seznam členů je neveřejný.  

 

 

IV. 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

1. Člen spolku má zejména právo: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) účastnit se členské schůze spolku, hlasováním se podílet na rozhodování členské schůze, 

c) volit a být volen do orgánů spolku, 

d) předkládat orgánům spolku návrhy a podněty ke zlepšení činnosti spolku, 

e) nahlížet do písemností spolku.  

2. Člen spolku je zejména povinen 

a) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze, 

b) jednat v souladu s účelem spolku, 

c) řádně vykonávat svěřené úkoly, 

d) v případě rodiče hradit roční příspěvek na činnost spolku a na potřeby a aktivity dětí ve výši 

schválené členskou schůzí  

 

 

 

V. 
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ORGÁNY SPOLKU 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 

b) předseda  

c) rada spolku 

d) pokladník 

VI. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Každý 

člen má jeden hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu. 

2. Do působnosti členské schůze náleží zejména: 

a) schvalování stanov spolku a změn těchto stanov, 

b) jmenování a odvolání předsedy,  členů rady spolku a pokladníka, 

c) rozhodování o základních záměrech spolku, 

d) schvalování rozpočtu spolku, 

e) schvalování výše ročních příspěvků, 

f) rozhodnutí o vyloučení člena spolku, 

g) rozhodnutí o zániku spolku, 

h)  rozhodnutí o dalších záležitostech spolku, pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o nich 

nebo svěřují-li je stanovy nebo právní předpisy do působnosti členské schůze 

 

3. Členskou schůzi svolá předseda spolku k zasedání tak, aby se konala nejméně jednou do roka, 

zpravidla v den třídních schůzek. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, umístěnou na 

dveřích ve vestibulu školy nejméně 7 dní předem. Členové spolku, kteří nemají dítě ve školce, se 

vyrozumí o konání členské schůze v téže lhůtě zasláním písemné pozvánky poštou nebo e-mailem. 

Pozvánka musí obsahovat termín, místo konání a program členské schůze. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti členů spolku s nadpoloviční většinou hlasů. Pro 

přijetí rozhodnutí je potřebné dostáhnout většiny hlasů přítomných členů. 

5. O konání členské schůze se pořizuje písemný zápis, který obsahuje záznam o účastnících členské 

schůze, dále údaje, kdo členskou schůzi svolal a jak, kde se konala, kdo ji zahájil, kdo členské schůzi 

předsedal, jaká rozhodnutí členská schůze přijala či odmítla a dále datum pořízení zápisu. Zápisy o 

členských schůzích se uchovávají po celou dobu trvání spolku. 

VII. 

Předseda 

1. Statutární orgán spolku je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda zastupuje 

spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.  

2. Předseda řídí a organizuje běžnou činnost spolku a rozhoduje ve věcech spojených s předmětem 

činnosti spolku s výjimkou těch věcí, které jsou ve výlučné působnosti členské schůze.   

3. Předsedou může být zvolena fyzická osoba, která je straší 18 let, je plně svéprávná  a je bezúhonná 

ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Funkční období předsedy činí tři 



 4 

roky a počíná zvolením do funkce. Předsedu volí a odvolává členská schůze. Předseda může být do své 

funkce volen opětovně.  

4. Předseda spolku zejména: 

a) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, 

pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů, 

b) zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků spolku, 

c) vede seznam členů spolku, 

d) svolává členskou schůzi, 

e) podává členské schůzi zprávy o všech záležitostech spolku,  

f) připravuje podklady pro zasedání členské schůze, podává návrhy k rozhodnutí členské schůze, 

g) zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o zasedání členské schůze, 

h) odpovídá za hospodaření spolku, 

i) sestavuje rozpočet spolku, 

j) nakládá s finančními prostředky spolku sám nebo prostřednictvím pokladníka, který se řídí jeho 

pokyny. 

5. Předseda může ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné dnem konání nejbližší členské schůze, 

která současně rozhodne o volbě nového předsedy. 

6. Předseda může jinému členu spolku udělit písemnou plnou moc k zastoupení spolku vůči třetím 

osobám v konkrétní záležitosti. 

 

VIII. 

Rada spolku 

 

1. Rada spolku je poradním orgánem spolku. 

2. Rada spolku je dvoučlenná. Členy rady spolku volí členská schůze z řad členů spolku. Funkční 

období členů rady spolku je tři roky.  

3. Rada spolku se zabývá zejména těmito úkoly: 

 

- podílí se na vypracování plánů akcí spolku a na podrobnostech akcí, 

- předkládá členské schůzi podněty pro plánování akcí spolku, 

- přijímá podněty a stížnosti rodičů a informuje o nich předsedu, 

-  seznamuje učitele a vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se 

na jejich řešení, 

- zajišťuje kontakt s učiteli školy, přijímá jejich podněty a návrhy a seznamuje s nimi členy, 

- podílí se na řešení případných sporů mezi členy spolku, souvisejících s činností spolku, 

- je-li to třeba, zprostředkuje jednání mezi rodiči a učiteli školy. 

 

4. Rada spolku se schází podle potřeby. Schůzi rady spolku může svolat kterýkoli člen rady spolku. 

5. Každý člen rady má jeden rozhodovací hlas. Oba hlasy mají stejnou váhu. Rada je usnášeníschopná 

za přítomnosti obou členů.  K rozhodnutí rady je třeba souhlas obou členů. Pokud jde o důležitou 

záležitost a nebylo dosaženou souhlasného rozhodnutí obou členů rady, předloží rada tuto záležitost 

k rozhodnutí nejbližší členské schůzi. 

6. Rada odpovídá členské schůzi a podává členské schůzi zprávy o své činnosti. 
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IX. 

Pokladník 

 

1. Pokladník je individuální orgán volený členskou schůzí. Pokladníkem může být zvolena fyzická 

osoba, která je straší 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího 

živnostenské podnikání. Funkční období pokladníka je tříleté. 

 

2. Pokladník vede evidenci příjmů a výdajů, vybírá členské příspěvky a nakládá s finančními prostředky 

spolku dle pokynů předsedy. Pokladník dále zpracovává roční zúčtování příjmů a výdajů a předkládá je 

předsedovi. 

3.Pokladník může ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné dnem konání nejbližší členské schůze, 

která současně rozhodne o volbě nového pokladníka. 

 

 

X. 

Zásady hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě ročního rozpočtu, schváleného 

členskou schůzí. 

2. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů spolku. 

3. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména příspěvky členů spolku, příjmy z dědictví a odkazů, z darů 

fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů vlastních 

činností a z výnosu svého majetku.  

4. Prostředky spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole, dále k úhradě 

nákladů souvisejících se správou spolku, zejména k úhradě nákladů na udržení a zhodnocení 

majetku spolku, nákladů na propagaci účelu spolku a náklady související s provozem spolku. 

Prostředky spolku jsou dále určeny na drobné odměny členům volených orgánů spolku. 

5. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který předkládá každoročně členské schůzi zprávu 

o hospodaření včetně účetní závěrky. K vynakládání finančních prostředků spolku je oprávněn 

předseda a též pokladník, který se řídí pokyny předsedy.  

6. Předseda je dále oprávněn povolit mimořádné užití finančních prostředků spolku do výše 

stanovené členskou schůzí v jednotlivém případě, jestliže to vyžaduje naléhavý a odůvodněný 

zájem spolku.  

XI. 

Zrušení spolku 

Zánik spolku 

1. O zrušení spolku s likvidací rozhoduje členská schůze. K rozhodnutí o zrušení spolku je třeba 

100 % všech hlasů. 

2. Spolek může být zrušen též rozhodnutím soudu za podmínek upravených právním předpisem. 

3. Spolek zaniká vystoupením všech členů. 

4. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na školu. 

 

 

 

 

 

XII. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

zejména novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 6.6. 2016. 

Předseda spolku: pí. Sunegová Darina 

Členové spolku: pí. Ohemová, pí. Bártová, pí. Hřebíková 

 

 

 


