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STANOVY SPOLKU RODIČŮ 
 

Stanovy spolku rodičů s názvem „Klub Přátel mateřské školy Pitkovice“ při Mateřské 
škole Hlívová 303/4, Praha 22 – Pitkovice 

1 Základní ustanovení 

Spolek rodičů při Mateřské škole Hlívová 303/4, Praha 22 - Pitkovice (dále jen „Spolek“) je 
dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů se zájmem o výchovu dětí a 
práci Mateřské škole Hlívová 303/4, Praha 22 - Pitkovice (dále jen „MŠ“), založeným v 
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zajišťující zájmy dětí při vzdělávání, výchově, 
rozvoji jejich osobnosti a taktéž pomáhá vytvářet podmínky pro jejich plné uplatnění v životě. 

Spolek spolupracuje s MŠ, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými 
organizacemi a veřejnými institucemi. 

Spolek se ve své činnosti bude řídit programem samostatně zpracovaným pro každý školní 
rok a bude se v jeho průběhu snažit o realizaci tohoto programu. 

Sídlo Spolku je v prostorách MŠ, které k tomuto účelu ředitelství MŠ v době konání schůzové 
činnosti Spolku určí. 

Spolek používá název: 

„Klub Přátel mateřské školy Pitkovice“ (dále jen „KPŠ) 

Spolek sídlí na adrese: Hlívová 303/4, Praha 22 - Pitkovice  

2 Cíle a činnosti Spolku  

Spolek je sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí se zájmem o výchovu dětí a mládeže. 
Členové spolku realizují činnost spolku dobrovolně a bezúplatně. 

Posláním Spolku je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát.  

Hlavní činnost Spolku je zaměřena zejména na: 

a) organizování, realizace a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a 
sportovních akcí školy 

b) spolupráce s jinými organizacemi a spolky 
c) seznamuje členy a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly MŠ a 

případně úlohou členů při jejich naplňování 
d) seznamuje vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi členů a podílí se na 

jejich vyřizování 
e) napomáhá k rozvoji zájmové sportovní a kulturní činnosti žáků MŠ 

 



Spolek k dosažení svých cílů aktivně spolupracuje s ředitelem a pedagogy MŠ. Je-li to pro 
dosažení cíle spolku účelné, spolupracuje nebo se zapojuje, resp. dále sdružuje, do vyšších 
organizačních celků nebo vysílá své zástupce do jiných orgánů a organizací.  

Na plnění cílů spolku se členové podílejí především zaplacením ročního členského příspěvku 
(viz. Článek IV). Členi mohou projevit zájem být členem Spolku zejména svou účastí na 
schůzkách, prací v orgánech spolku (viz Článek VI), do nichž byli zvoleni, případně 
poskytnutím (nebo zprostředkováním poskytnutí) sponzorských darů podle výzvy Spolku ve 
prospěch MŠ nebo akcí, které MŠ organizuje nebo se jich účastní. 

K zabezpečení svých cílů spolupracuje se školou příp. s dalšími výchovnými zařízeními, 
jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a 
vzájemného respektování. 

Spolek vyvíjí činnost v příslušném školním roce dle schválených hlavních bodů činností a 
rozpočtu Spolku. Na podnět zástupců tříd nebo kolektivu členů může Spolek zprostředkovat, 
zajistit nebo zcela popř. částečně financovat i další neplánované akce, pokud jsou předem 
s příslušným orgánem spolku projednány a jsou v souladu s cíli Spolku. Financování těchto 
akcí z rozpočtu Spolku je možné pouze v rozsahu rozpočtové rezervy, nebo z dodatečně, pro 
příslušnou akci, vytvořených zdrojů anebo místo neuskutečněných akcí. 

Organizuje-li skupina členů jakoukoliv akci nezávisle na Spolku nepovažuje se to za akci 
Spolku ani v případě, že jde o činnost související s cíli Spolku 

3 Členství ve Spolku 

Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která je zákonným zástupcem dítěte, které bylo 
přijato k předškolnímu vzdělávání v MŠ (dále jen „rodič“), nebo jiná osoba, FO starší 18 let 
nebo i PO, která se chce aktivně podílet na činnosti Spolku, pokud souhlasí se stanovami 
Spolku a zaplatila-li členský příspěvek. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, není-
li stanoveno jinak.  

Členství Spolku má osobní charakter a nepřechází na právní nástupce.  

Členství ve Spolku vzniká v případě rodičů, v okamžiku, kdy se zaváže svým podpisem 
uhradit Spolkem stanovený finanční příspěvek na činnost Spolku, a to vždy na školní rok, 
případně část roku, na který byl příspěvek Spolku stanoven nebo přijetím za člena. O přijetí 
nových členů, s výjimkou rodičů žáků, rozhoduje Výbor Spolku. 

Členství ve Spolku zaniká: 

a) vystoupením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o 
vystoupení Výboru Spolku, 

b) vyloučením – členství zaniká dnem doručení rozhodnutí Výboru Spolku o 
vyloučení vyloučenému členu; Spolek může vyloučit člena, který závazně 
porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal 
ani po výzvě Spolku, přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li by to Spolku závažnou újmu, 



c) nezaplacením členského příspěvku – členství zaniká, pokud člen nezaplatí 
členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určeném Spolkem v dodatečné výzvě 
k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn 

d) v případě členů – rodičů žáků školy, uplynutím doby, na niž byl uhrazen 
finanční příspěvek na činnost Spolku 

e) Smrtí fyzické osoby či zánikem právnické osoby, která je členem, 
f) Zánikem spolku 

Spolek v vede seznam členů, kteří zaplatili členský příspěvek nebo byli přijati do Spolku. V 
seznamu členů provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku Výbor Spolku. 
Zápis týkající se člena obsahuje jméno a příjmení člena, bydliště člena, a poskytne-li člen tyto 
údaje, pak také e-mailovou adresu. Seznam je neveřejný a nebude zpřístupněn. 

Členové Spolku neručí za jeho dluhy. 

4 Členský příspěvek 

Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Výbor. 

Členský příspěvek je splatný 1x ročně na transparentní účet Spolku: číslo účtu FIO Banka 
2801748771/2010 a to do 21.září, případně do 21 dnů (í) od vzniku členství.  

Členský příspěvek je nevratný. Zánikem členství ve Spolku nevzniká členovi Spolku nárok na 
vrácení ani části zaplaceného členského příspěvku.   

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné 
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor. 

Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor. 

5  Práva a povinnosti členů Spolku 

Člen Spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy Spolku, 
b) ve stanovené lhůtě hradit členský příspěvek, jehož výši určí Výbor Spolku na 

dané období 
c) spolupracovat při realizaci cílů Spolku  
d) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku. 

Člen Spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku, 
b) být informován o činnosti a 1x ročně o hospodaření Spolku, nebo kdykoliv na 

základě žádosti člena Spolku, 
c) předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku, 
d) volit a být volen do orgánů Spolku 
e) účastnit se členské schůze 



6 Orgány spolku jsou  

 Výbor spolku 
 Členská schůze 
 Třídní důvěrníci 

Funkční období volených orgánů jsou 3 roky.  

6.1 Výbor Spolku 

Je statutárním orgánem Spolku; který je složen výhradně z členů Spolku. Členství ve Výboru 
je neplacené. 

Výbor se skládá ze tří volených členů. Návrh na člena Výboru může předložit jakýkoliv člen 
Spolku. Členové Výboru jsou voleni Shromážděním na období 3 let s tím, že funkční období 
jednotlivých členů Výboru může být rozhodnutím Členské schůze opakovaně prodlouženo. 
Členská schůze může rozhodnout o odvolání člena Výboru. 

Schází se nejméně dvakrát do roka a je svoláván předsedou Spolku. 

Volí a odvolává ze svého středu předsedu, tajemníka, pokladníka. 

Výbor rozhoduje o změně Stanov. 

Je usnášení schopen za účasti nadpoloviční většiny všech členů. 

Rozhoduje o příslušných záležitostech většinou hlasů přítomných, každý člen má jeden hlas. 

Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů dle stanov. 

Vede seznam členů, který je neveřejný. 

Projednává návrhy, podněty a stížnosti členů Spolku. 

Výbor vykonává svou činnost do zvolení nového Výboru. Členy Výboru volí a odvolává 
členská schůze na svém prvním zasedání 

Do působnosti Výboru Spolku náleží zejména určení hlavní zaměření činnosti Spolku, 
rozhodování o změně stanov, stanovení výše a termín splatnosti členského příspěvku pro 
členy Spolku, schvalování rozpočtu na nadcházející období, schvalování výsledku, 
hospodaření Spolku, volba dalších orgánů Spolku, hodnocení činnosti dalších orgánů Spolku i 
jejich členů a rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně. 

Na svém prvním zasedání zvolí Výbor ze svých členů: 

 Předsedu spolku 
 Tajemníka spolku 
 Pokladníka spolku 



6.1.1 Předseda Spolku 

Předseda Spolku, který je oprávněn za Spolek jednat ve všech věcech na venek, řídí činnost 
Spolku.  

Svolává Výbor Spolku a zajišťuje svolání dílčí členské schůze. Reprezentuje Spolek a 
zajišťuje komunikaci mezi Spolkem a zaměstnanci Školy.  

Spolu s tajemníkem má podpisové právo.  

Zpracovává spolu s pokladníkem výroční zprávu hospodaření a činnosti Spolku za uplynulý 
školní rok. 

6.1.2 Tajemník Spolku 

Zastupuje předsedu Spolku.  

Vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze, reprezentuje spolek a zajišťuje komunikaci 
mezi Spolkem a zaměstnanci Školy.  

Spolu s předsedou má podpisové právo.  

Každoročně ověří správnost hospodaření a dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a 
vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy 
další působnost.  

6.1.3 Pokladník Spolku 

Vede účetnictví Spolku a 1x ročně informuje Členskou schůzi o hospodaření Spolku, a to na 
konci školního roku, nebo kdykoliv na základě žádosti Výboru Spolku. 

6.2 Členská schůze 

Členská schůze je vrcholným orgánem Spolku.  

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán Spolku nejméně jedenkrát do roka. 

Zasedání členské schůze se koná formou dílčích členských schůzí konaných ve shodném 
termínu jako třídní schůzky. Pozvánkou na konaní členské schůze je pozvánka na třídní 
schůzky. 

Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů; usnesení 
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době hlasování, přičemž každý člen má jeden hlas.  

Členská schůze je informována členy Výboru o hospodaření Spolku a činnosti za uplynulý 
školní rok.  

Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat vysvětlení 
záležitostí Spolku v souladu s právy a povinnostmi člena spolku popsanými výše. 



6.3 Třídní důvěrníci 

Třídní důvěrník je zástupcem rodičů, zastupuje všechny rodiče, popř. skupinu rodičů v 
jednáních se zástupci školy a Výborem. 

Dva třídní důvěrníci jsou voleni rodiči jednotlivých tříd na první třídní schůzce.  

Třídní důvěrník se nemusí ztotožňovat s daným stanoviskem rodičů, je pouze prostředníkem 
mezi rodiči, MŠ a Výborem.  

Pravidelně se zúčastňuje schůzek svolaných předsedou Výboru. Případnou omluvu nahlásí 
předem a doplní si informace ze schůzky. 

Na třídních schůzkách informuje o výsledcích jednání Výboru.  

7 Majetek a hospodaření 

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména příspěvky členů, výnosy z pořádaných akcí, dary a 
odkazy, dotace organizací, obce, státu, atd. 

Výdaje Spolku musí být především použity k financování hlavních činností Spolku 
naplňujících poslání a cíle Spolku včetně správy Spolku. 

Za hospodaření a nakládání s majetkem Spolku odpovídá Výbor Spolku, který každoročně 
vyhotovuje zprávu o výsledku hospodaření a činnosti Spolku za uplynulé období. 

8 Zánik spolku  

Spolek se zrušuje rozhodnutím Výboru Spolku o zrušení spolku s likvidací nebo rozhodnutím 
soudu o zrušení Spolku s likvidací. 

9 Závěrečná ustanovení  

Znění těchto stanov bylo schváleno Výborem Spolku, který se sešel dne 18.11.2019, jehož 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 18.11.2019. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 18.11.2019. 

 

 


