
STANOVY SPOLKU 
„SPOLEK PŘÁTEL ŠKOLY MATEŘSKÉ „SLUNÍČKO“  

 (§214 - §302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Název spolku je Spolek p řátel školy mate řské „Sluní čko“ (dále jen „Spolek“). 
 
2. Sídlo Spolku přátel školy mateřské „Sluníčko“ je totožné se sídlem Mateřské školy Orlová 

- Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace, tj. Orlová – Lutyně, Okružní 
917. 

 
3. „Spolek“ je nezávislý subjekt, založený na principu společného zájmu, dobrovolnosti, 

otevřenosti a partnerství s jednotlivci i organizacemi, s nimiž spolupracuje. 
 

II. Účel „Spolku“   
 

Hlavním účelem „Spolku“ je zaměření: 
1. na koordinaci a sjednocování vzdělávacího a výchovného působení rodiny a Mateřské 

školy Orlová - Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace (dále jen 
„mateřská škola“) 

2. na účinnou dobrovolnou pomoc „mateřské škole“ při plnění jejího poslání - podporovat 
rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání, rozvíjet spolupráci mezi „mateřskou školou“ a 
rodiči 

 
K naplňování svého poslání přispívá „Spolek“ zejména: 
- dobrovolnou prací svých členů 
- materiálními a finančními prostředky ke zkvalitnění vzdělávání 
- podněty, doporučeními a návrhy 
- komunikací s vedením „mateřské školy“ 
- zprostředkováním kontaktů mezi rodiči dětí a vedením „mateřské školy“ 
 

III. Členství 
 

1. Členem „Spolku“ může být zákonný zástupce dítěte „mateřské školy“, popřípadě jiná 
fyzická osoba, která je občanem ČR a je starší 18 let. 

 
2. Podmínkou členství je zájem o naplňování poslání „Spolku“, souhlas s jeho stanovami a 

placení členského příspěvku.  
 
3. Členství ve „Spolku“ vzniká přijetím za člena na základě podané písemné (individuální či 

hromadné) přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje výbor „Spolku“.  
 
4. Ke vzniku členství osoby, která není zákonným zástupcem dítěte školy, je nutný souhlas 

výboru „Spolku“. 
 
5. Členství ve „Spolku“ zaniká: 

 
a) oznámením člena o ukončení členství do sídla „Spolku“ nebo kterémukoli členovi výboru, 



b) ukončením docházky dítěte (dětí) člena „Spolku“ do „mateřské školy“, pokud člen 
písemně nepožádá o pokračování členství (v tomto případě se členství může prodloužit 
v souladu s bodem 4., čl. III. těchto stanov), 

c) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené „Spolkem“ nebo 
dodatečně ve výzvě k zaplacení, přičemž byl na tento následek ve výzvě upozorněn, 

d) vyloučením na základě kvalifikovaného rozhodnutí výboru „Spolku“, 
e) úmrtím člena. 
 

IV.  Práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti „Spolku“. 
2. Člen má právo volit a být volen do orgánů „Spolku“.   
3. Člen má právo předkládat své návrhy a podněty a osobně se účastnit projednávání 

svých návrhů. 
4. Člen „Spolku“ má právo být o činnosti „Spolku“ přiměřeně informován. 
5. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov „Spolku“. 
6. Má za povinnost včas platit schválený členský příspěvek, popřípadě další finanční 

pomoc dle usnesení členské schůze. 
 

V. Statutární orgán a další orgány spolku 
 
1. Statutárním a zároveň nejvyšším orgánem „Spolku“ je výbor . Výbor „Spolku“ tvoří 

členové – předseda, místopředseda, hospodář a důvěrníci tříd.  
2. Dalšími orgány „Spolku“ jsou: 

− členská sch ůze  
3. Funkční období výboru „Spolku“ je jeden rok. 
4. Členská sch ůze „Spolku“: 

− koná se alespoň jedenkrát do roka, svolává ji výbor „Spolku“ nejméně sedm 
kalendářních dnů před jejím konáním, z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad 
zasedání 

− je schopná usnášet se za účasti většiny členů „Spolku“; usnesení přijímá většinou 
hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas 

− volí členy výboru „Spolku“ – předsedu, hospodáře, jednatele a důvěrníky tříd, jejichž 
nadpoloviční většina musí být z řad zákonných zástupců dětí mateřské školy 

− přijímá změny stanov nadpoloviční většinou všech přítomných členů 
− projednává návrh celoročního plánu činnosti na nový školní rok 
− usnáší se na výši a splatnosti členského příspěvku 
− projednává zprávu výboru o hospodaření „Spolku“ za uplynulý školní rok 
− schvaluje rozpočet spolku na nový školní rok 

5. Členové výboru „Spolku“ jsou voleni z řad rodičů a ostatních členů „Spolku“, kteří mají 
důvěru veřejnosti, mohou být autoritou ostatním a mohou se v potřebné míře funkci 
věnovat. 

6. Funkční období členů výboru „Spolku“ trvá od zvolení členskou schůzí minimálně jeden 
rok do nejbližšího zasedání členské schůze.  

7. Funkce ve výboru „Spolku“ zaniká současně s členstvím ve „Spolku“. 
8. Členové výboru „Spolku“, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat (doplnit 

volbou) náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze příslušné k volbě 
výboru. 
 

9. Výbor „Spolku“: 
− koná se nejméně jedenkrát za tři měsíce 
− svolává členské schůze 
− v období mezi členskými schůzemi řídí činnost „Spolku“ 



− rozhoduje o záležitostech právnické osoby za přítomnosti většiny členů a většinou 
hlasů zúčastněných členů 

− zpracovává a připravuje podklady pro členskou schůzi 
− schůze výboru svolává a činnost řídí předseda, zastupuje „Spolek“ navenek a jedná 

jeho jménem 
− předseda podepisuje listiny „Spolku“, listiny finanční povahy podepisuje spolu 

s hospodářem 
− v nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti místopředseda 
− jménem „Spolku“ mohou jednat i jiní jeho funkcionáři, pokud k tomu byli výborem 

zmocněni 
− schůzi výboru „Spolku“ se zúčastňuje ředitel školy s hlasem poradním 

10. Z členských schůzí se do 30 dnů pořizují stručné zápisy. Ze zápisu musí být patrné, kdo 
zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké činovníky 
členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen 
„Spolku“ může nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle „Spolku“. Ze schůzí výboru se 
pořizují stručné zápisy s programem jednání a usnesením. 
Veškerá dokumentace se po ukončení funkčního období orgánů spolku ukládá v archivu 
školy. 

  

VI.  Zásady hospoda ření 
 

1. Příjmy „Spolku“ tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky akcí spolku a výnosy jeho jmění. 
2. Finanční prostředky „Spolku“ jsou odděleny od finančních prostředků školy. 
3. Evidenci majetku „Spolku“ a hospodaření vede hospodář podle obecně platných 

předpisů. 
4. „Spolek“ vede finanční prostředky na účtu u peněžního ústavu. 
 

VII. Zánik spolku 
 

1. O zrušení „Spolku“, případně o jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje členská schůze. 
2. V případě zániku „Spolku“ provede zvolený likvidátor likvidaci „Spolku“. Likvidační 

zůstatek je likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne 
likvidátor likvidační zůstatek Městu Orlová. 

 

VIII. Ustanovení p řechodná a záv ěrečná 
 

1. Tyto stanovy budou registrovány u Rejstříkového soudu Moravskoslezského kraje v 
Ostravě. 

2. Tyto stanovy nahrazují stávající stanovy spolku ze dne 24. 9. 1998, registrované u 
MVČR pod čj.: VSC/1-8736/91-R. 

3. Stanovy spolku byly schváleny dne 10. 9. 2015 100% hlasů všech přítomných členů. 
4. Prvotní úplné znění stanov budiž uloženo v sídle „Spolku“.  

 

 

 

 

 

 

 


