Sdružení rodičů Klubíčko, z.s.
Štíbrova 1691/20, 182 00, Praha 8
tel.: 284 684 968
www.stibrova.cz

STANOVY
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: KLUBÍČKO, z. s.
Sídlo: Štíbrova 1691, Praha 8, 182 00
Čl. 2
Statut spolku
1. KLUBÍČKO, z. s. je dobrovolný, nezávislý spolek sdružující členy na základě společného
zájmu.
2. KLUBÍČKO, z. s. je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíl činnosti spolku
1. Cílem KLUBÍČKA, z. s. (dále jen Klubíčko) je zajištění úzké spolupráce s Mateřskou školou
speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských
vztahů. Do Klubíčka mohou vstoupit rodiče dětí, které jsou v uvedené mateřské škole přihlášeny,
a fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny se na činnosti Klubíčka podílet. Spolupráce mezi
Klubíčkem a školou se bude rozvíjet v těchto oblastech:


projednávání koncepce vzdělávací práce školy



vytváření podmínek pro zabezpečení školy v oblasti materiální a drobné údržby



zájmové, kulturní a vzdělávací činnosti dětí



pomoc rodičů škole, odborná, materiální, finanční



činnosti pro zdravý vývoj dětí



spoluúčast na materiálním zajištění provozu školního automobilu

Dále bude Klubíčko spolupracovat s organizacemi zabývajícími se péčí o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.
1. Za tímto účelem bude Klubíčko usilovat o vytváření podnětného prostředí pro komplexní
rozvoj dětí, ale i respekt, toleranci a přátelskou atmosféru, ve které se cítí dobře jak děti,
tak i jejich rodiče.

Čl. 4
Členství
1. Členem Klubíčka mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli Klubíčka.
2. Členství vzniká podpisem písemné přihlášky na daný školní rok.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Členové souhlasí se zveřejněním jmenného seznamu členů v prostorách MŠ Štíbrova.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru Klubíčka,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení
povinností člena,
c) neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, tj. do konce října daného
školního roku; v případě rozložení platby na dvě splátky, neuhrazením určené částky
do konce října, respektive do konce ledna příslušného školního roku
d) ukončením docházky dítěte do mateřské školy,
e) zánikem Klubíčka.
7. Dokladem členství je písemná přihláška.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen Klubíčka má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány Klubíčka,
c) být volen do orgánů Klubíčka,
d) obracet se na orgány Klubíčka s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) účastnit se aktivně činnosti Klubíčka.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Klubíčka,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Klubíčka,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubíčka,
d) platit včas členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, a to ve lhůtě podle čl.4
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Klubíčka.
Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výbor Klubíčka,
c) předseda,
d) revizor.

Čl. 7
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor Klubíčka podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor
Klubíčka svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Klubíčka.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Klubíčka,
b) volí členy výboru Klubíčka,
c) rozhoduje o počtu členů výboru Klubíčka,
d) rozhoduje o zrušení Klubíčka.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Klubíčka je přijato,
jestliže pro ně hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Klubíčka.
Čl. 8
Výbor Klubíčka
1. Výbor Klubíčka je výkonným orgánem Klubíčka, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi. Výbor Klubíčka řídí činnost Klubíčka v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Členství ve výboru Klubíčka vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého
ze členů.
3. Výbor má nejméně 5 členů.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel, a to nejméně 3x ročně.
5. Vzhledem k charakteru činnosti Klubíčka, ovlivněném každoročním odchodem dětí z mateřské
školy, bude vždy na členské schůzi výbor doplňován za odstupující členy.
6. Volební období trvá maximálně 4 roky.
7. Výbor Klubíčka:
a) volí ze svých členů předsedu a jednatele,
b) koordinuje činnost Klubíčka,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku.
8. Předseda a jednatel výboru zastupují Klubíčko navenek a jednají jeho jménem.
9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a
rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
2. Předsedu volí výbor Klubíčka.
3. Předseda je volen z řad zákonných zástupců dětí z MŠ Štíbrova nebo z řad pracovníků MŠ
Štíbrova.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Klubíčko hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
d) příspěvky na odpolední volnočasové aktivity v mateřské škole pořádané za podpory
sdružení rodičů Klubíčko
e) dotace a granty.
3. Za hospodaření Klubíčka odpovídá výbor Klubíčka, který každoročně zveřejňuje zprávu
o hospodaření včetně účetní závěrky. Zpráva se zveřejňuje v prostorách MŠ Štíbrova.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem Klubíčka.
Čl. 11
Zánik Klubíčka, z.s.
1. Klubíčko,z.s. zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Klubíčko,z. s. má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce
s podněty, stížnostmi, žádostmi.

V Praze dne: 30. 8. 2016

Přípravný výbor:

Rozálie Hokůvová
Kateřina Humhalová

