
Stanovy 
Spolek rodičů při 1. MŠ Matjuchinova 

I. Úvodní ustanovení 

1. Spolek rodičů při 1. MŠ Matjuchinova (dále jen „Spolek“) je 

dobrovolným spolkem zákonných zástupců dětí, které byly přijaty 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Praze – Zbraslav, PSČ 156 00, U Lékárny 592 

(dále jen „mateřská škola“). 

2. Spolek je nepolitickou zájmovou korporací zastupující zájmy dětí a jejích členů. 

 

II. Název, sídlo a účel spolku 

1. Název Spolku je : Spolek rodičů při MŠ Matjuchinova. 

2. Sídlo Spolku je : Praha – Zbraslav, U Lékárny 592 

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů a nese 

odpovědnost z nich vyplývající. Samostatně nakládá se svými prostředky. 

4. Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci výchovného působení rodiny a mateřské školy 

se snahou obou stran o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj dítěte. 

5. K zabezpečení svých cílů spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, jinými 

korporacemi, školami a školskými zařízeními na základě partnerství a vzájemného 

respektování. 

5. Spolek přispívá mateřské škole na její činnost dobrovolnou materiální pomocí a též 

dobrovolnou osobní účastí rodičů při akcích pořádaných mateřskou školou, to vše za účelem 

dosažení co možná nejlepších podmínek pro předškolní vzdělávání dětí. 

 

III. Členství, základní práva a povinnosti členů 

1. Členem Spolku se stává každý zákonný zástupce dítěte, přijatého k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole Matjuchinova, který se ztotožňuje s jeho cíli a programem a 

souhlasí se stanovami Spolku, které je vyjádřeno zaplacením členského příspěvku na školní 

rok. Členský příspěvek se platí ve dvou splátkách vždy do 15. října a 15. února  daného 

školního roku bezhotovostně na účet spolku. V odůvodněných případech lze požádat o 

splátkový kalendář. O povolení splátkového kalendáře rozhoduje rada rodičů. 

2. Členství ve Spolku zaniká dnem, kdy dítě uvedené v odstavci 1, ukončilo docházku v 

mateřské škole a dále z ostatních zákonných důvodů. 

3. Člen má právo se aktivně podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů 

Spolku, vznášet názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých 

návrhů. 

4. K základním povinnostem členů patří zejména povinnost dodržování ustanovení stanov 

Spolku, včas platit členský příspěvek a podle svých možností přispívat k naplňování cílů 

Spolku. 

5. Neuhradí-li člen Spolku, jakožto zákonný zástupce dítěte, členské příspěvky, může být jeho 

dítě vyloučené z akcí pořádaných mateřskou školou, které jsou hrazené z finančních  

příspěvků členů Spolku. O vyloučení dítěte z akce rozhoduje rada rodičů. 

 

IV. Organizace Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: členská schůze, rada rodičů, předseda a místopředseda. 

2. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která zejména: 

a) jedná o zásadních společných otázkách výchovy dětí v mateřské škole, 

b) rozhoduje o všech zásadních skutečnostech týkajících se činnosti 

a hospodaření Spolku, zejména schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků, 

c) rozhoduje o změnách stanov, 

d) volí a odvolává členy rady rodičů 



3. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává předseda 

nejméně dva týdny přede dnem jejího konání, a to oznámením vyvěšeným na nástěnkách 

mateřské školy. Požádá-li o svolání rada rodičů nebo vedení školy nebo alespoň 10% členů 

Spolku, je předseda povinen členskou schůzi svolat do 30 dnů. Členská schůze je 

usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% všech členů, a rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

4. Výkonným orgánem Spolku je rada rodičů. Její členové jsou voleni členskou schůzí z členů 

spolku . Rada rodičů má 5 členů. Jednání rady rodičů (dále jen „Rada“) se může účastnit 

každý člen Spolku. Ve své činnosti Rada zejména: 

a) řídí Spolek při mateřské škole, projednává všechny otázky v působnosti Spolku 

b) schází se jednou za pololetí, popř. podle potřeby, program jednání řídí předseda Rady nebo 

jiný pověřený člen Rady 

c) zve  na svá jednání ředitelku mateřské školy, popř. další pracovnice mateřské školy 

d) volí ze svých řad předsedu a místopředsedu a hospodáře, kteří jsou ze své činnosti 

odpovědni Radě 

e) odvolává předsedu ,  místopředsedu a hospodáře. 

5. Rada rodičů je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů, a rozhoduje většinou 

hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

6. Statutárním orgánem Spolku je předseda, který jedná samostatně jménem Spolku. 

7. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, že jej buď písemně pověřil předseda nebo 

předsedu zastupuje v případě jeho nepřítomnosti. V takovém případě pak místopředseda  je 

pak oprávněn jednat shodně a stejným způsobem jako by jednal předseda. 

8. K zabezpečení své činnosti a cílů může Spolek vytvářet i další zájmové a 

jiné seskupení dočasného nebo trvalého charakteru. 

 

V. Zásady hospodaření 

1. Majetek Spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, výnosy z akcí, granty a 

dotace. O výši členských příspěvků a jejich splatnosti rozhoduje členská 

schůze. 

2. Majetek Spolku může být vynakládán zejména: 

 na běžné náklady spojené s činností Spolku 

 na kulturní a zájmovou činnost dětí, rekreace, výlety, oslavy svátků apod. 

 na vybavení, sloužící nad rámec běžné činnosti školy (interiéry tříd, školní 

zahrada) 

 na možnou úhradu prací a činností spojených s nestandardními službami ve 

prospěch dětí. 

3. Spolek hospodaří s finančními prostředky podle rozpočtu na příslušný školní rok. Návrh 

rozpočtu projedná Rada a předkládá ke schválení členské schůzi. Změny rozpočtu do výše 20 

000 Kč schvaluje Rada, nad tuto částku  členská schůze. 

 

VI. Zánik Spolku 

Spolek zaniká vedle jiných způsobů zániku stanovených právními předpisy též dobrovolným 

rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy mohou být doplňovány a měněny pouze rozhodnutím členské schůze. 

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní 

předpisy. 

V Praze dne 20.9.2016 


