
Stanovy 
 

SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ VOKOVICKÁ 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1) Název Spolku zní: Spolek rodičů při MŠ Vokovická .  
 

2) Sídlem Spolku je budova mateřské školy Vokovická, na adrese Vokovická 28/12a, 
Praha 6, 160 00. 
 

3) Účelem Spolku je zastupovat zájmy dětí, hájit a prosazovat individuální rozvoj jejich 
osobnosti, kvalitní výchovu a probouzení vztahu k poznávání, aby se utvořily 
předpoklady pro jejich budoucí úspěšné uplatnění ve společnosti.  
 

4) Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 
organizacích. K zabezpečení svých cílů spolupracuje s mateřskou školou, orgány 
státní správy, orgány samosprávy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými 
institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování. 
 

II. 
Cíle Spolku 

1) Činnost Spolku je zaměřena především na vytváření jednotného a příznivého klimatu 
pro výchovu malých dětí v rodině i v mateřské škole a na účinnou a dobrovolnou 
pomoci mateřské škole při plnění jejího poslání. 

 
2) Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:  
- působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině, 
- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly mateřské 

školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, 
- seznamuje vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a 

podílí se na jejich vyřizování, 
- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními i finančními prostředky 

při zajišťování výchovné činnosti a zlepšení prostředí mateřské školy, 
- je podle dohody ředitelkou mateřské školy pravidelně informován o koncepci 

výchovně-vzdělávací práce školy, o podmínkách zabezpečení školy v oblasti 
materiální, hospodářské a personální, o provozu školy, o hygienických a stravovacích 
podmínkách dětí, o zájmové činnosti ve škole, o možnostech pomoci rodičů škole, 
případně sponzorování a vzájemné podnikání školy a Spolku, 

- předpokládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy, 
vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, 
rodiny a mládeže,  

- aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní 
správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dítěti. 

 
III. 

Členství ve Spolku 
1) Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 

stanovami a programem Spolku. Členy Spolku jsou především rodiče dětí, které 
navštěvují Mateřskou školu Vokovická. 
 

2) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na 
právní nástupce. 
 



3) Spolek vede seznam členů. Vedle jména, příjmení a adresy seznam obsahuje i 
telefonní číslo a e-mailovou adresu členů.  

 
IV. 

Práva a povinnosti členů Spolku 
1) Člen spolku má právo:  
- aktivně se podílet na každé činnosti Spolku,  
- volit a být volen do orgánů Spolu, 
- vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednání svých 

návrhů. 
 

2) Člen spolku má povinnost: 
- dodržovat stanovy Spolku, 
- včas platit členské příspěvky. 

 
V. 

Členské příspěvky 
Výši a splatnost členského příspěvku za členství určuje členská schůze Spolku.  
 

VI.  
Orgány Spolku 

1) Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Jednání členské schůze vyhlašuje a 
členy Spolku k jednání svolává výbor, a to v termínu obvykle po dohodě s ředitelkou 
školy. Pozvánka s navrženým programem jednání se vyvěsí nejméně deset dní před 
jednáním na webových stránkách školy a současně v šatnách jednotlivých tříd školy. 
Výbor může členům pozvánku doručit i na jejich e-mailovou adresu.  
 

2) Statutárním orgánem je čtyřčlenný výbor Spolku (Předseda, Pokladník a dva 
Členové výboru). Členy výboru včetně určení jejich funkcí ve výboru volí členská 
schůze. Každá třída školy má právo navrhnout do výboru svého kandidáta – zástupce 
třídy. Členem výboru s funkcí Pokladníka může být i externí spolupracovník (zejména 
pracovník školy).  
 

3) Výbor řídí činnost Spolku při škole, projednává všechny otázky v působnosti Spolku a 
zastupuje ho vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. 
 

4) Jednání výboru se může zúčastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. 
K projednání otázek souvisejících s prací školy zve výbor na jednání ředitelku školy, 
popřípadě další zástupce školy. 
 

5) Výbor se schází ke svému jednání zpravidla jednou za tři měsíce.  
 

6) Právo jednat za Spolek navenek má Předseda výboru. Jde-li však o písemné jednání, 
je třeba, aby jej učinil Předseda výboru spolu s dalším členem výboru. Výbor může 
jednáním v konkrétní záležitosti pověřit i jiného člena výboru než je Předseda.  
 

7) Člen výboru ve funkci Pokladníka vede ekonomickou agendu Spolku. 
 

8) Výbor je odpovědný za chod Spolku všem členům Spolku.  
 

9) Členství ve výboru zaniká způsoby stanovenými zákonem. Výslovně má členská 
schůze právo odvolat členy výboru,  
 



10) Kontrolním orgánem Spolku je tříčlenná kontrolní komise. Členy kontrolní komise 
volí členská schůze ze členů Spolku. Každá třída školy má právo navrhnout do 
kontrolní komise svého kandidáta – zástupce třídy. 

 
 
 
 

VII. 
Hospodaření spolku 

1) Majetek Spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jiné jmění Spolku.  
 

2) Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.  
 

3) Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a 
rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období členskou schůzí. 
 

4) Ekonomickou agendu vede Pokladník Spolku, který je členem výboru Spolku.  
 

5) Pokladník jednou za tři měsíce svolá kontrolní komisi ke kontrole hospodaření. 
Z průběhu kontroly kontrolní komise vypracuje písemnou zprávu o stavu hospodaření 
s finančními prostředky.  

 
 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí Spolku konanou dne 5. 9. 2016, 

jejíž průběh je potvrzen zápisem ze dne 10. 9. 2016.  

 

2) Stanovy nabývají účinnosti dne 6. 9. 2016. 


