STANOVY
I. Název a sídlo sdružení
Název: OS Šeřík Výškovice
Sídlo: Předškolní 1, 700 30 Ostrava-Výškovice

II. Charakter sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nevládní a nezávislé a sdružuje členy za účelem společného
naplnění cíle sdružení.
2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a
jeho pozdějších úprav.

III. Cíl sdružení
Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnost Mateřské školy Předškolní 1, OstravaVýškovice (dále jen „školka“) nad rámec, který jí poskytuje obec a stát.

IV. Formy činnosti sdružení
Stanovený cíl bude dosahován zejména prostřednictvím těchto činností:
1. Organizování kulturních, společenských a sportovních akcí pro děti i rodiče.
2. Organizování dobrovolné výpomoci pro potřeby školky.
3. Získávání materiální i finanční podpory pro rozvoj školky (pro zájmovou činnost, pro
zlepšení vybavenosti školky).
4. Propagace a prezentace činnosti školky.
5. Zajištění komunikace mezi rodiči a zaměstnanci školky.

V. Členství ve sdružení
Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli
sdružení a chtějí se na jejich realizaci podílet.
Vznik členství
1. Zákonný zástupce žáka školky se stává členem sdružení zaplacením sdružením
stanoveného finančního příspěvku na činnost sdružení (členský příspěvek), a to vždy na
školní rok, na který byl příspěvek sdružení uhrazen.

2. Jiné osoby jsou přijímány do sdružení na základě písemné přihlášky a o jejich přijetí
rozhoduje výbor sdružení.
3. Pokud je členem sdružení právnická osoba, mohou být její členská práva a povinnosti
stanoveny písemnou dohodou uzavřenou mezi ní a sdružením v souladu s těmito
stanovami.
Zánik členství
1. Vystoupením ze sdružení.
2. Rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena z důvodu závažného porušení stanov
nebo závažného ohrožení dobré pověsti sdružení.
3. Úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena – právnické osoby.
4. V případě členů – zákonných zástupců žáků školky, vyjma členů výboru sdružení a
revizorů sdružení – uplynutím doby, na niž byl uhrazen členský příspěvek.
5. Zánikem sdružení.

VI. Práva a povinnosti členů
Člen má právo:
1. podílet se na činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
2. účastnit se členské schůze,
3. být volen do funkce člena výboru, předsedy nebo revizora sdružení, pokud jde o fyzickou
osobu, která dosáhla 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům,
4. předkládat orgánům sdružení návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení a žádat
orgány sdružení o jejich vyjádření,
5. podávat výboru návrhy k programu členské schůze,
6. účastnit se akcí, pořádajících sdružením.
Člen má povinnost:
1. dodržovat stanovy sdružení, respektovat a plnit usnesení orgánů sdružení,
2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
3. vykonávat řádně funkce v orgánech sdružení,
4. platit členské příspěvky,
5. hájit zájmy sdružení.

VII. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
1. členská schůze,
2. výbor sdružení (dále jen „výbor“),
3. předseda sdružení (dále jen „předseda“),
4. revizoři sdružení (dále jen „revizoři“).

VIII. Členská schůze
1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Tvoří ji všichni členové sdružení – fyzické osoby, které dosáhly 18 let a jsou plně
způsobilé k právním úkonům.
3. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně.
4. Do působnosti členské schůze patří zejména:
a. rozhodování o zániku sdružení a majetkovém vypořádání,
b. rozhodování o zániku členství,
c. rozhodování o změnách stanov,
d. volí a odvolává předsedu sdružení, ostatní členy výboru a revizory sdružení,
e. projednává zprávy o činnosti,
f.
schvaluje rozpočet a hospodaření sdružení a výroční zprávu.
5. Členská schůze si může vyhradit další pravomoce mimo pravomoce vyhrazené výboru
sdružení v těchto stanovách.

IX. Výbor sdružení
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který řídí činnosti sdružení mezi zasedáními
členské schůze.
2. Výbor má nejméně 3 členy, které volí členská schůze. Výbor má vždy lichý počet členů,
při čemž jedním z členů výboru je předseda sdružení.
3. Členství ve výboru zaniká:
a. odstoupením,
b. odvoláním členskou schůzí,
c. zánikem členství ve sdružení,
d. úmrtím.
4. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
5. Do působnosti výboru sdružení patří zejména:
a. hospodaření s majetkem sdružení podle rozpočtu schváleného členskou schůzí,
b. rozhodování o všech ostatních záležitostech, které nespadají do působnosti členské
schůze nebo revizorů.

X. Předseda sdružení
1. Předseda je statutárním orgánem sdružení, zastupuje ho navenek a jedná jeho jménem.
2. Předsedu volí členská schůze.
3. Funkce předsedy zaniká:
a. odstoupením,
b. odvoláním členskou schůzí,
c. zánikem členství ve sdružení,
d. úmrtím.
4. Předsedou může být pouze zákonný zástupce žáka školky.

5. Předseda je při svém jednání vázán rozhodnutím výboru.
6. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena výboru.

XI. Revizoři sdružení
Revizor je kontrolním orgánem sdružení.
Sdružení má alespoň jednoho revizora, kterého volí členská schůze.
Revizor nesmí být zároveň členem výboru.
Revizoři zejména:
a. kontrolují roční uzávěrku a výroční zprávu sdružení,
b. dohlíží na dodržování zákonů, stanov a jiných dohod sdružení,
c. dohlíží na hospodaření sdružení, zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi
poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
5. Funkce revizora zaniká:
a. odstoupením z funkce,
b. odvoláním z funkce členskou schůzí,
c. zánikem členství ve sdružení,
d. smrtí.
1.
2.
3.
4.

XII. Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dotace, granty, dary a příspěvky právnických i fyzických osob,
b. výnosy majetku sdružení,
c. členské příspěvky.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny zejména na uskutečňování cílů sdružení a dále na výdaje
nutné k zajištění činnosti sdružení.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu
oprávněna členská schůze.
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí podle obecně platných právních předpisů
a jiných usnesení orgánů sdružení.
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