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STANOVY  
Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice, z.s. 

 
Členská schůze přijala v souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 a § 214 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“), toto 
nové znění stanov pro dřívější občanské sdružení „Klub rodičů při Základní a mateřské škole 
Praha 6 – Nebušice Nebušická 369“, registrované Ministerstvem vnitra dne 18.9.2012. 

Čl. I. 
Základní údaje spolku 

1. Název spolku: Klub rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice, z.s. (dále jen „Klub“) 

2. Právní forma: Spolek podle ustanovení § 214 a násl. o.z. 

3. Sídlo: budova Základní školy a mateřské školy, Praha – Nebušice, Nebušická 369, 164 00 
Praha – Nebušice.  

4. Spolkový rejstřík: Klub je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod spisovou značkou L 24769. 

5. Identifikační číslo: 22712445. 

Čl. II.  
Činnost a účel Klubu 

1. Klub je samosprávným svazkem členů nezávislým na politických stranách, orgánech státní 
správy či jiných organizacích, je založen na otevřeném a dobrovolném členství. 

2. Hlavní činností a účelem Klubu je: 
a) podpora dětí Základní školy a mateřské školy, Praha – Nebušice (dále jen „škola“) 

s respektováním zájmů dětí a výchovně vzdělávacích cílů školy; 
b) komunikační, organizátorská, propagační, finanční a jiná podpora součinnosti rodiny a 
školy a zájmové a odborné činnosti ve škole. Klub zejména seznamuje vedení školy 
s náměty a připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí rodičů i 
materiálními a finančními prostředky při zajišťování aktivit žáků, vypomáhá škole při 
zlepšování školního prostředí, organizuje společné akce pro žáky, pedagogy, rodiče a 
přátele dětí a školy. 

Členství v Klubu 

Čl. III. 

Vznik členství  

1. Členem Klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která byla zvolena 
zástupcem jednotlivých tříd školy. Svého zástupce si volí každá třída hlasováním na třídní 
schůzce svolané obvyklým způsobem. Ke zvolení zástupcem třídy je zapotřebí nadpoloviční 
většina hlasů přítomných rodičů/zástupců dětí (jedno dítě = jeden hlas). V případě, že si 
třída v budoucnu zvolí nového zástupce v Klubu, nepřestává být předchozí zástupce 
automaticky členem Klubu, z Klubu však může vystoupit, případně jeho členství zanikne 
jiným ze způsobů uvedených v čl. IV. těchto stanov.  

2. Členem Klubu se dále může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která o přijetí požádá 
členskou schůzi a je členskou schůzí za člena Klubu přijata nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů. Členská schůze nepřijme za člena Klubu osobu, u které budou důvodné 
pochybnosti o tom, že zastupuje zájmy dítěte/dětí navštěvujících školu a že bude 
vykonávat práva a plnit povinnosti člena Klubu v souladu s činností a účelem Klubu. 

3. Výše uvedeným způsobem zvolená osoba se stává členem Klubu zápisem do „Seznamu 
členů Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice“ (dále jen „seznam členů“). Zápis do 
seznamu členů musí být podepsán zapisovaným členem Klubu, zapisovatele zápisu a 
ověřovatelem zápisu. Zapisovatelem a ověřovatelem zápisu je kterýkoli z členů Klubu, 
ověřovatelem zápisu je zpravidla předseda či místopředseda. Seznam členů je volně 
k nahlédnutí v sídle Spolku. 
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Čl. IV. 

Zánik členství  

1. Členství v Klubu zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů provedeným na základě: 
a) vystoupení člena z Klubu; 
b) vyloučením z Klubu pro závažné porušení stanov Klubu. O vyloučení člena z Klubu 

rozhoduje společná členská schůze nadpoloviční většinou hlasů všech členů Klubu, 
přičemž hlasování o vyloučení člena z Klubu musí být na programu společné schůze již 
při jejím svolávání.  

c) vyloučením z Klubu z důvodu, že člen Klubu již nevykonává funkci zástupce třídy a 
nadále se aktivně nepodílí na činnosti Klubu, zejména svou účastí na členských 
schůzích. O vyloučení člena z Klubu rozhoduje společná členská schůze nadpoloviční 
většinou hlasů členů přítomných v okamžiku hlasování, přičemž hlasování o vyloučení 
člena z Klubu musí být na programu společné schůze již při jejím svolávání. 

2. Vyškrtnutí ze seznamu členů musí být podepsáno zapisovatelem zápisu a ověřovatelem 
zápisu a v případě vystoupení člena z Klubu i tímto členem. Důvod vyškrtnutí ze seznamu 
členů se u zápisu o vyškrtnutí stručně uvede. 

3. Členství v Klubu zaniká dále: 
a) úmrtím člena Klubu; 
b) zánikem Klubu. 

Čl. V. 

Druhy členství  

1. Existují dva druhy členství v Klubu: 
a) člen Klubu za mateřskou školu (dále jen „člen za MŠ“); 
b) člen Klubu za základní školu (dále jen „člen za ZŠ“). 

2. Členem za MŠ se stávají zástupci tříd mateřské školy a dále osoby, které požádali členskou 
schůzi o členství za MŠ. Členové za MŠ rozhodují výlučně ve věcech týkajících se mateřské 
školy s výjimkou uvedenou v čl. IX. odst. 1 větě druhé těchto stanov. Člen za MŠ se 
zapisuje do seznamu členů – části „Mateřská škola“. 

3. Členem za ZŠ se stávají zástupci tříd základní školy a dále osoby, které požádali členskou 
schůzi o členství za ZŠ. Členové za ZŠ rozhodují výlučně ve věcech týkajících se základní 
školy s výjimkou uvedenou v čl. IX. odst. 1 větě druhé těchto stanov. Člen za ZŠ se 
zapisuje do seznamu členů – části „Základní škola“. 

4. Členové za MŠ a členové za ZŠ pořádají vlastní členské schůze a rozhodují na nich 
nezávisle o vlastních záležitostech.  

Čl. VI. 

Práva a povinnosti člena Klubu  

1. Člen Klubu má zejména právo: 
a) podílet se na činnosti Klubu; 
b) rozhodovat o věcech Klubu účastí a hlasováním na členských schůzích, volit a být volen 

do orgánů Klubu; 
c) obracet se na orgány Klubu s podněty a připomínkami k činnosti Klubu a školy; 
d) být průběžně informován o činnosti a připravovaných akcích Klubu a jeho hospodaření a 

nahlížet do dokladů o hospodaření Klubu. 

2. Člen Klubu má zejména povinnost: 
a) jednat v souladu se stanovami a rozhodnutími orgánů Klubu v mezích jejich působnosti 

a pravomoci; 
b) vykonávat svěřené funkce; 
c) svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Klubu. 

3. Člen Klubu neplatí členské příspěvky. 
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Organizace Klubu 

Čl. VII. 

Orgány Klubu  

Orgány Klubu jsou: 
a) předseda a místopředseda; 
b) členská schůze; 
c) hospodář pro MŠ a hospodář pro ZŠ. 

Čl. VIII.  
Předseda a místopředseda 

1. Statutárním orgánem Klubu, který Klub zastupuje navenek, je předseda a místopředseda. 
Předseda i místopředseda jednají i podepisují za Klub samostatně ve všech věcech. 

2. Předseda Klubu je volen z řad členů za ZŠ a místopředseda Klubu je volen z řad členů za 
MŠ (může být tatáž osoba, je-li řádně zvolena jak členy za MŠ, tak členy za ZŠ – 
v takovém případě užívá označení předseda). 

3. Funkční období předsedy i místopředsedy je na dobu neurčitou a zaniká zpravidla zvolením 
nového předsedy či místopředsedy, odvoláním nebo odstoupením z funkce. 

4. Jestliže zanikne funkce předsedy či místopředsedy (zpravidla odstoupením z funkce), musí 
společná členská schůze zvolit do jednoho měsíce do uvolněné funkce nového člena Klubu.  

5. Předseda i místopředseda mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení jsou povinni 
emailem oznámit členům Klubu na jejich adresy uvedené v seznamu členů a jejich funkce 
končí uplynutím jednoho měsíce od odeslání tohoto oznámení, neschválí-li následně 
členská schůze na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Povinnou přílohou 
oznámení o odstoupení je naskenovaný obraz datovaného a podepsaného oznámení o 
odstoupení z funkce, které následně odstupující člen doručí do sídla Klubu i s kopií 
odeslaného emailu. Předseda i místopředseda mohou z funkce odstoupit i osobně na 
členské schůzi či na společné schůzi, která byla řádně svolána a je usnášeníschopná; jejich 
funkce pak končí uplynutím jednoho měsíce od odstoupení z funkce, neschválí-li členská 
schůze na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

6. Předseda Klubu svolává schůzi členů za ZŠ, místopředseda svolává schůzi členů za MŠ. 

Čl. IX.  
Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze, která je tvořena všemi členy za MŠ ve 
věcech týkajících se mateřské školy a všemi členy za ZŠ ve věcech týkajících se základní 
školy. O věcech společných pro mateřskou i základní školu (zejm. změna stanov Klubu, 
rozpuštění Klubu) a o volbě a odvolání z funkce předsedy, místopředsedy, hospodáře za 
MŠ a hospodáře za ZŠ a o vyloučení člena z Klubu rozhodují členové za MŠ a členové za 
ZŠ na společné schůzi. 

2. Členská schůze v rámci své působnosti: 
a) volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu, hospodáře pro MŠ a hospodáře pro ZŠ, 

potvrzuje je ve funkci a odvolává je. Volba a odvolání těchto orgánů Klubu musí být na 
programu schůze již při jejím svolávání; 

b) přijímá členy Klubu na základě jejich žádosti; 
c) vylučuje členy Klubu; 
d) rozhoduje o výdajích Klubu; 
e) schvaluje plán činnosti Klubu; 
f) rozhoduje o změně stanov. Změna stanov musí být na programu schůze již při jejím 

svolávání. O změně stanov rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů Klubu; 

g) schvaluje hospodaření Klubu; 
h) kontroluje činnost hospodáře; 
i) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Klubu nebo sloučení s jiným spolkem. Rozpuštění 

Klubu nebo sloučení s jiným spolkem musí být na programu schůze již při jejím 
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svolávání. O rozpuštění Klubu nebo sloučení s jiným spolkem rozhoduje společná 
členská schůze nadpoloviční většinou hlasů všech členů Klubu. 

3. Členská schůze je svolávána předsedou nebo místopředsedou alespoň 3x ročně. Členská 
schůze je svolávána emailem na adresy členů Klubu uvedené v seznamu členů alespoň 5 
dnů před jejím konáním, případně vyvěšením oznámení o konání členské schůze na vstupu 
do budovy základní, respektive mateřské školy alespoň 21 dnů před jejím konáním. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program jednání. Program jednání lze upravit po 
zahájení schůze jen, nestanoví-li tyto stanovy jinak.  

4. Členskou schůzi může obdobným způsobem společně svolat také alespoň jedna třetina 
členů za MŠ resp. jedna třetina členů za ZŠ. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina všech členů 
za MŠ, resp. alespoň jedna třetina všech členů za ZŠ. Společná členská schůze je 
usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina všech členů Klubu. Po zahájení 
členské schůze je zvolen zapisovatel a řídící členské schůze, který je zároveň i 
ověřovatelem zápisu z členské schůze. 

6. Usnesení členské schůze je přijato většinou hlasů členů přítomných v okamžiku hlasování, 
nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen má jeden hlas. V případě, že je jedna osoba 
členem za MŠ i členem za ZŠ, má na společných schůzích dva hlasy. O jednání členské 
schůze se pořizuje zápis, přičemž osoba zapisovatele je určena hlasováním ihned po 
zahájení schůze jejím svolavatelem. 

7. Členská schůze může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání členské schůze prostřednictvím 
nástrojů elektronické komunikace. Písemný návrh rozhodnutí členské schůze zasílá osoba 
oprávněná svolat členskou schůzi členům Klubu na jejich emailové adresy uvedené v 
seznamu členů. K návrhu rozhodnutí musí být přiloženy podklady potřebné pro jeho přijetí 
a musí v něm být uvedena lhůta, během níž se má člen Klubu k navrhovanému rozhodnutí 
vyjádřit. Nedoručí-li člen Klubu v této lhůtě svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s 
návrhem nesouhlasí. 

8. Je vhodné, aby zpravidla na první členské schůzi v příslušném školním roce členové Klubu 
potvrdili ve funkci předsedu, místopředsedu a oba hospodáře Klubu, případně zvolili do 
těchto funkcí nové osoby. 

Čl. X.  
Hospodaření Klubu 

1. Klub hospodaří s prostředky získanými zejména formou daru od rodičů žáků a přátel školy. 
Klub pro interní potřeby zřizuje dva bankovní účty – jeden pro základní školu a jeden pro 
mateřskou školu a vede dvě samostatné pokladny. Majetek Klubu lze použít pouze v 
souladu s účelem Klubu. 

2. Klub nevybírá členské příspěvky. 
3. Hospodaření Klubu s prostředky získanými ve prospěch základní školy realizuje a 

kontroluje hospodář pro ZŠ. Hospodaření Klubu s prostředky získanými ve prospěch 
mateřské školy realizuje a kontroluje hospodář pro MŠ. Není vyloučeno, aby hospodaření 
pro ZŠ i MŠ vedla jedna osoba, příjmy a výdaje však pro interní potřeby Klubu eviduje 
vždy samostatně. Hospodář nemusí být členem Klubu. 

4. Hospodáři vždy ke konci školního roku a dále kdykoli na vyžádání členské schůze 
předkládají členské schůzi přehled příjmů a výdajů spolku. Hospodáři řádně a v souladu 
s právními předpisy vystavují, vedou a archivují veškeré potřebné účetní doklady. 

7. Funkční období hospodářů je na dobu neurčitou a zaniká zpravidla zvolením nového 
hospodáře pro MŠ resp. pro ZŠ, odvoláním nebo odstoupením z funkce. 

8. Jestliže zanikne funkce hospodáře (zpravidla odstoupením z funkce), musí společná 
členská schůze zvolit do jednoho měsíce do uvolněné funkce novou osobu. 

9. Pro odstoupení z funkce platí pro hospodáře stejná pravidla jako pro předsedu a 
místopředsedu. 

10. Při zániku funkce předá hospodář veškeré účetní doklady předsedovi, resp. 
místopředsedovi Klubu. 
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Čl. XI. 

Zrušení a zánik Klubu  

1. Klub se zrušuje dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě 
rozhodnutí společné členské schůze nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. 

2. Zrušuje-li se Klub dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, rozhodne 
současně společná členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení  

1. O změnách či doplněních těchto stanov rozhoduje společná členská schůze. 
2. Jakákoli změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí společnou členskou schůzí a 

účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového 
rejstříku. 

3. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
4. Toto znění stanov spolku bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 18.9.2017, jejíž 

konání je potvrzeno zápisem z téhož dne. 
 
 
V Praze dne 18.9.2017 
 
 
 

…………………………………………… 
Mgr. Hana Mužíková 

předseda  
 
 
 


