
STANOVY 
SPOLKU RODIČŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLADNO, VRCHLICKÉHO 2337 

I. Název, forma a sídlo 

Spolek rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337 (dále jen „spolek“) je právnickou osobou 
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění. Spolek má 
sídlo v ulici Vrchlického, č. p. 2337, 272 01 Kladno. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda.


II. Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem rodičů a dalších zákonných zástupců 
dětí (dále jen „rodičů“), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen „vzdělávání“) dětí v Mateřské 
škole Kladno, Vrchlického 2337 (dále jen „MŠ“).


III. Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou:


1) respektování práv, potřeb a zájmů dětí z MŠ

2) ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků

3) koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy

4) kooperace a podpora mezi rodiči a pedagogickými zaměstnanci MŠ


IV. Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:


1) organizace a zajišťování akcí nad rámec činnosti pedagogických zaměstnanců MŠ

2) zajišťování financování akci (prostřednictvím vybraných příspěvků)

3) vybírání příspěvků rodičů dětí z MŠ

4) zapojení rodičů do akcí pořádaných v MŠ


V. Členství ve spolku 

Členství ve spolku je získáno společně s přijetím a nástupem dítěte do MŠ.


Člen spolku má právo zejména:


1) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do 
těchto orgánů


2) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku

3) překládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku


Člen spolku je povinen zejména:


1) dodržovat stanovy

2) dodržovat rozhodnutí schválené členy spolku


VI. Zánik členství 

Členství zaniká společně s ukončením docházky dítěte do MŠ.


VII. Orgány spolku 

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází minimálně jednou ročně, aby


a) schválila případné změny stanov


/21



b) volila nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala, pokud je to 
nutné (např. V případech, kdy člen rady již nechce nebo nemůže být členem rady atd.)


c) stanovila výši členských příspěvků a způsob nakládání s příspěvkem, pokud tak 
neučiní rada spolku


d) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně


2) Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní 
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku 
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná 
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


3) Členská schůze bude svolána i v případě, že 10 % členů spolku podá ke svolání podmět.

4) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda, který si volí místopředsedu a revizora. 

V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo revizora odvolat.

6) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy, je zvolený místopředseda nebo revizor 

povinen svolat členskou schůzi, která zajistí volbu nového předsedy.


VIII. Předseda 

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Je 
volen členskou schůzí, kdy trvá jeho členství ve spolku.


IX. Hospodaření spolku 

1) Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou 
schůzí či radou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 
Prostředky vynakládá na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené 
účetními doklady, případně na další úkony schválené členy spolku.


2) S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi či 
individuálně.


X. Závěrečná ustanovení 

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 7. září 2022. Účinnosti nabývají dnem zápisu 

do spolkového rejstříku.


V Kladně dne 7. října 2022


……………………………………………………


Tomáš Juřica
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