STANOVY SPOLKU NAZVANÉHO:
Občanské sdružení Montessori Kladno, z. s.
(dále jen „stanovy“)
Článek 1

Základní ustanovení

1. Název spolku je:
Občanské sdružení Montessori Kladno, z. s.
Sídlem spolku je:
Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno.
Občanské sdružení Montessori Kladno, z. s., je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze pod oddílem „L“ a vložkou „19490“, tj. spolek ve smyslu
ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání (dále jen ”spolek”).
2. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nepolitický, neziskový a je veřejně prospěšnou
organizací, založenou za účelem naplňování společného zájmu. Účel spolku je blíže
specifikován ve článku 2 těchto stanov.
3. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky – celý
spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami.

Článek 2

Účel spolku

Účelem spolku je rozvoj Montessori pedagogiky a podpora vzdělávání v souladu s principy Montessori
pedagogiky v České republice.

Článek 3

Hlavní a vedlejší činnosti spolku

1. Hlavní činnosti spolku směřují k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto veřejně prospěšných
činností:
o podpory výuky metodou Montessori ve třídách s programem Montessori v Kladně,
o materiální podpora vzdělávacích a učebních činností ve třídách s programem
Montessori,
o osvěty v oblasti pedagogiky Montessori pro rodiče, pedagogy a veřejnost,
o poradenství a vzdělávacích seminářů o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji
pro rodičovskou, pedagogickou i širší veřejnost,
o pořádáním volnočasových aktivit pro děti, rodiny i dospělé.
2. Vedlejší činnosti – vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti
nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy spolku.
o V současné době spolek neprovozuje žádnou vedlejší činnost.
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Článek 4

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být rodič nebo jiný soudem ustanovený zástupce žáka třídy s
programem Montessori (dále jen „rodič“), pedagog školy Montessori nebo jiná fyzická osoba
starší 18 let se zájmem o pedagogiku Montessori, jež souhlasí s posláním a účelem spolku a
je rozhodnut se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování.
2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem
spolku a zaplacením prvního členského příspěvku nebo zápisem na seznam členů spolku
přítomných ustavující členské schůzi a zaplacením prvního členského příspěvku.
3. Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku,
b. úmrtím člena,
c. zánikem spolku,
d. rozhodnutím členské schůze o vyloučení, v případě, že se člen třikrát bez omluvy
nezúčastní zasedání členské schůze, nebo že nezaplatí členské příspěvky ve třech po
sobě následujících obdobích, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany
výboru spolku porušuje stanovy spolku, kdy byl na možnost vyloučení z těchto důvodů
předem písemně upozorněn,
e. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4. Člen má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, přičemž
každý člen má jeden hlas,
b. volit orgány spolku a být do nich volen,
c. podílet se na praktické činnosti spolku, účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o
této činnosti informován,
d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e. na žádost nahlédnout do dokumentace spolku,
f. další zákonem stanovená práva.
5. Člen má povinnost:
a. dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku a jednat v souladu s účelem
spolku specifikovaným ve stanovách,
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
d. platit řádně členské příspěvky; výši členských příspěvků stanoví členská schůze na
základě návrhu výboru spolku,
e. další zákonem stanovené povinnosti.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

Článek 5

Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a. členská schůze,
b. předseda,
c. výbor,
d. kontrolní komise.
2. Do orgánů spolku může být volena pouze fyzická osoba, která je členem spolku a je plně
způsobilá k právnímu jednání a splňuje další povinnosti stanovené příslušnými právními
předpisy.
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Článek 6

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí
těchto
b. rozhodnutí je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku,
c. volí výbor na funkční období 3 let a odvolává jej,
d. volí kontrolní komisi na funkční období 3let a odvolává ji,
e. schvaluje rozpočet a zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
f. na základě návrhu výboru spolku určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na
příští období, určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
g. rozhoduje o vyloučení člena,
h. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
i. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
j. stanovuje výši členských příspěvků.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle vlastního uvážení, nejméně však jednou ročně
mezi 1. zářím a 31. říjnem.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů spolku. Nesejde-li se
usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do třiceti dnů náhradní
členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak.
6. Členskou schůzi svolá výbor spolku také tehdy, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů
spolku či kontrolní komise, a to v termínu uvedeném na žádosti, je-li tento termín v souladu s
lhůtou uvedenou v článku 6 odstavec 7 těchto stanov, nebo ve lhůtě do třiceti dnů, není-li v
žádosti odpovídající termín uveden.
7. Výbor spolku má povinnost informovat členy vhodným způsobem (oznámením na nástěnkách
spolku, na webových stránkách a e-mailem) o konání členské schůze 15 dní před datem jejího
konání.
8. Členskou schůzi řídí předseda nebo jiný člen výboru pověřený výborem spolku.

Článek 7

Výbor

1. Výbor spolku je 7 členný.
2. Funkční obdobní členů výboru je 3 roky.
3. Výbor spolku ze svého středu volí předsedu spolku na období 3 let a pokladníka spolku na
dobu 3 let a odvolává je.
4. Činnost výboru řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
5. Výbor spolku má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech spolku, a to
v mezích stanov a rozhodnutí členské schůze spolku, Výbor zejména řídí činnost spolku ve
všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání spolku a záležitosti spolku byly vedeny
v souladu s právním postavením spolku. Vše je rozhodováno na schůzi výboru, schůze výboru
je volně přístupná členům spolku.
6. Výbor spolku dále:
a. připravuje podklady pro jednání členské schůze,
b. svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi,
c. na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku,
d. zařazuje na program členské schůze body, o jejichž projednání členové spolku požádají
alespoň 5 dnů před termínem sepsání pozvánky na členskou schůzi,
e. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov, návrh cílů další činnosti.
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Článek 8

Předseda

1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda se podepisuje
jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
2. Funkční období předsedy je 3 roky.
3. Předseda je zároveň členem výboru a je výborem volen.
4. Předseda zejména:
a. zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči třetím osobám,
b. rozhoduje ve všech záležitostech spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout
si členská schůze či výbor vyhradili pro sebe či jinou osobu či orgán,
c. připravuje podklady pro jednání výboru.
5. Předseda je ze své činnosti odpovědný výboru a výborem je řízen.
6. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje věkem nejstarší člen výboru.
7. Jménem spolku dále jednají předsedou zplnomocněné osoby.

Článek 9

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolní komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku.
2. Kontrolní komise kontroluje, zda působení a činnost spolku je v souladu s platným právem,
těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů spolku, především jednou za rok provádí
kontrolu hospodaření a účetnictví spolku.
3. Kontrolní komise nemá výkonnou pravomoc, jen kontrolní a proto může člen kontrolní komise
nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánu spolku vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
4. Funkční období členů kontrolní komise je 3 roky.
5. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu zprávy o činnosti. Tyto předkládá členské schůzi.
6. Kontrolní komise má minimálně tři členy.
7. Člen kontrolní komise nesmí být současně předsedou a/nebo členem výboru spolku.

Článek 10 Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je, na základě rozhodnutí členské schůze, jeho likvidační zůstatek bezplatně
převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek 11 Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem uveřejnění ve sbírce listin rejstříku spolků, který je veden
Městským soudem v Praze.

Stanovy schváleny na 8. členské schůzi spolku konané dne 26. 10. 2015.

…………………………………………………………………………………………..
zapisovatel Martin Růžek, nar. -----------------------------------, bytem -----------------------------------.

…………………………………………………………………………………………..
ověřovatel Martin Hladůvka, nar. -----------------------------------, bytem -----------------------------------.
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