Stanovy občanského sdružení
Rodiče Smysluplné školy
Čl. 1.
Název a sídlo
Rodiče Smysluplné školy o.s., se sídlem: Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 - Karlín

Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým
podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je
právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Činnost a cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
1. Zastupovat zájmy žáků a jejich rodičů a ve spolupráci se školou podporovat jejich
kvalitní výchovu a vzdělávání.
2. Vést finanční fond sdružení a ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o jeho
využití ve prospěch žáků Smysluplné školy.
3. Podporovat výchovně vzdělávací činnost školy.
4. Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a mimovýukových aktivit dětí i dospělých.
5. Vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima v rodině i ve
škole.
6. Napomáhat při organizaci mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh.

Čl. 4
Členství ve sdružení
1. Členství ve sdružení se rozlišuje na řádné a účastnické. Řádné členství ve
sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Členskou schůzí sdružení.
O přijetí rozhoduje Členská schůze na svém nejbližším jednání. Řádným členem
sdružení může být fyzická i právnická osoba.
2. Řádný člen sdružení má právo:
•
•
•
•

účastnit se jednání Členské schůze,
volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
podílet se na praktické činnosti sdružení.
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3. Řádný člen sdružení má povinnost:
•
•
•

dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Řádné členství ve sdružení zaniká:
•
•
•
•

doručením písemného oznámení člena Radě o tom, že vystupuje ze sdružení,
úmrtím člena sdružení,
zánikem sdružení,
vyloučením člena sdružení Členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i
přes písemné napomenutí Radou porušuje tyto stanovy.

5. Nárok na účastnické členství vzniká automaticky každému účastníku jakékoliv
akce sdružení, pokud Rada nerozhodne jinak. Člen-účastník se může svého členství
vzdát a nárok nevyužít.
6. Člen-účastník má právo:
•
•

účastnit se zasedání Členské schůze s poradním hlasem, pokud Členská
schůze nerozhodne jinak,
být informován o dění ve sdružení a o pořádaných akcích.

7. Účastnické členství ve sdružení zaniká automaticky jeden rok od vzniku nároku,
pokud nebyl tento nárok obnoven účastí na některé z dalších akcí.
8. Zánikem členství ve sdružení zanikají práva a povinnosti se členstvím ve sdružení
spojená.

Čl. 5
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
•
•
•

Členská schůze,
Rada
Dozorčí rada

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze jeho řádných členů, která se
schází nejméně jednou ročně, aby:
•
•
•

schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
zvolila Radu a Dozorčí radu, případně je odvolala,
schválila rozpočet sdružení předkládaný Radou,
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•
•
•
•

schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou Radou a účetní závěrku za
předešlý rok,
určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
schválila přihlášky nových řádných členů a rozhodla o vyloučení řádného
člena,
rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání Členské schůze sdružení svolává Rada sdružení. Ta je povinna do 1
měsíce svolat Členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina
řádných členů sdružení nebo pokud o to požádá Dozorčí rada. Rozhodnutí o
změnách stanov, o vyloučení řádného člena sdružení a o zániku sdružení jsou
přijímána dvoutřetinovou většinou všech řádných členů sdružení. Rozhodnutí o jiných
otázkách jsou přijímána prostou většinou všech přítomných řádných členů. Schůze je
usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech řádných členů
sdružení.

B. Rada
1. Rada je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními
Členské schůze a plní úkoly uložené mu Členskou schůzí.
2. Je složena výhradně z řádných členů.
3. Členství v Radě se řídí vnitřními pravidly Rady a doplňuje se z řádných členů na
základě volby stávající Rady.
4. Rada musí mít minimálně 3 členy.
5. Rada rozhoduje na základě vzájemné dohody svých členů; hlasováním rozhoduje
pouze ve výjimečných případech.
6. Rada:
•
•
•
•
•
•

koordinuje činnost sdružení,
svolává Členskou schůzi,
zpracovává podklady pro Členskou schůzi,
volí a odvolává předsedu a místopředsedu z řad svých členů,
volí a odvolává hospodáře z řad řádných členů a dohlíží na hospodaření
sdružení,
v rámci rozpočtu rozhoduje o vynaložení finančních prostředků sdružení.

7. Radu svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce; a
dále na žádost některého z řádných členů do 14 dnů od podání žádosti.
8. V případě potřeby může předseda delegovat některé své pravomoci na jiného
člena Rady.
9. Na zasedání Rady mají kromě členů Rady přístup i řádní členové, pokud Rada
nerozhodne jinak.
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D. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí Členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to,
zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že Dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat Členskou schůzi.
Takto svolaná Členská schůze musí projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout
opatření k jejich nápravě.
2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 6
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná Rada, případně Radou písemně zmocněný řádný člen
sdružení. Každý člen Rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 7
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada. Sdružení hospodaří podle ročního
rozpočtu sestaveného Radou a schváleného Členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových
povinností jmenuje Rada z řádných členů sdružení hospodáře.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, účastnické poplatky, dary, dotace a
granty.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3
těchto stanov.

Čl. 8
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně
převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké
cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení
likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi řádné členy sdružení.
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