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STANOVY 
občanského sdružení  

Klub rodičů při MŠ Korálek Pardubice, Rumunská ul.  
 

 

I. 

Název, sídlo, a právní rámec sdružení 

1.1 Název 

Název občanského sdružení je „Klub rodičů při MŠ Korálek Pardubice, Rumunská ul.“ 

(dále jen „Klub rodičů“). 

 

1.2 Sídlo 

Sídlem Klubu rodičů jsou Pardubice, Rumunská 90, PSČ 530 03,  

 

1.3 Právní rámec 

Klub rodičů je právnickou osobou - občanským sdružením založeným podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Klub rodičů je 

dobrovolným sdružením osob, které sdružuje členy na základě společné snahy o 

naplnění cílů Klubu rodičů. 

 

 

II. 

Cíle činnosti Klubu rodičů 

2.1 Cíle činnosti Klubu rodičů jsou:  

a) Podpora a rozvoj Mateřské školy Korálek, Pardubice, Rumunská 90, PSČ 530 03 

(dále jen „Školka“), 

b) Podpora dětí navštěvující Školku s respektováním zájmů dětí a výchovně 

vzdělávacích cílů školy, 

c) Podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči, dětmi a Školkou. 

 

2.2 K naplnění svých cílů Klub rodičů zejména: 

a) Jedná se Školkou na základě partnerství a vzájemného respektování,  

b) Podle možností poskytuje Školce finanční prostředky a jinou podpůrnou pomoc na 

materiální vybavení a organizování školních i mimoškolních aktivit pro děti,  

c) Spolupracuje se Školkou v oblasti zlepšování provozu, prostředí školy a okolí, 

d) Napomáhá propagaci a prezentaci Školky, 

e) Organizuje dobrovolnou výpomoc při údržbě Školky a její zahrady, 
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III. 

Orgány Klubu rodičů 

3.1   Orgány Klubu rodičů jsou Členská schůze a Výbor  

3.2  Klub rodičů se nečlení na organizační jednotky.  

 

 

IV. 

Členská schůze 

4.1. Kompetence Členské schůze  

Nejvyšším orgánem Klubu rodičů je schůze jeho členů (Členská schůze). Členská 

schůze je zejména oprávněna: 

(a) schvalovat stanovy a jejich změny; 

(b) volit a odvolávat členy výboru; 

(c) rozhodnout o vyloučení člena z Klubu rodičů; 

(d) rozhodnout o zrušení Klubu rodičů  

(e) schvalovat rozpočet Klubu rodičů na příslušný školní rok 

(f) podávat návrhy, podněty, připomínky k činnosti Klubu rodičů 

(g) projednat zprávu Výboru Klubu rodičů o činnosti a hospodaření Klubu za uplynulý 

školní rok  

(h) rozhodovat o výši členských příspěvků a jejich splatnosti,  

(i) navrhovat a schvalovat rozhodnutí zavazující výbor Klubu rodičů, 

 

Členská schůze může dále rozhodnout o dalších otázkách týkajících se činnosti Klubu 

rodičů, nejsou-li výslovně těmito stanovami svěřeny jinému orgánu. 

 

4.2. Svolávání Členské schůze  

Členská schůze se schází minimálně jednou ročně. Členskou schůzi svolává dle 

potřeby kterýkoliv člen Výboru. Členská schůze se svolává pozvánkou zveřejněnou na 

internetových stránkách Školky nebo nástěnkách ve Školce nejméně 10 dnů přede 

dnem konání Členské schůze. V pozvánce se uvede čas, místo konání a program 

zasedání Členské schůze.  

 

4.3. Zasedání Členské schůze  

Zasedání Členské schůze řídí pověřený člen Výboru. Na zasedání Členské schůze mají 

přístup všichni členové Klubu rodičů; přítomnost dalších osob může povolit Výbor.  O 

jednání Členské schůze se pořizuje zápis. 
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4.4. Usnášeníschopnost a hlasování  

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 10 členů Klubu rodičů. 

Každý člen Klubu rodičů má jeden hlas. Rozhodnutí přijímá Členská schůze 

nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu rodičů. 

 

 

V. 

Výbor 

5.1. Povaha a složení Výboru.  

Výbor je výkonným a statutárním orgánem Klubu rodičů; má dva členy předsedu a 

pokladníka. Členem Výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let s neomezenou 

způsobilostí k právním úkonům. 

  

5.2. Funkční období Výboru.  

Členové Výboru jsou voleni na dobu neurčitou a jejich funkční období trvá do 

nadcházející volby. Členové Výboru mohou kdykoliv z funkce odstoupit. Odstoupení 

musí oznámit Členské schůzi, a to buď osobním vystoupením na zasedání nebo 

předložením písemného oznámení Členské schůzi. Výkon funkce končí dnem, kdy 

odstoupení člena Výboru projednala nebo měla Členská schůze.  Členská schůze je 

povinna projednat odstoupení člena Výboru na zasedání, na němž se o odstoupení 

dozvěděla a zvolit nového člena Výboru. Z vážných důvodů může člen Výboru 

odstoupit z funkce též písemným oznámením zaslaným dalšímu členu Výboru. 

V takovém případě výkon funkce končí dnem doručení odstoupení dalšímu členu  

Výboru.  

  

5.3. Kompetence Výboru.  

Výbor zejména: 

(a) svolává Členskou schůzi; 

(b) v období mezi zasedáními Členské schůze řídí a koordinuje veškerou činnost Klubu 

rodičů,  

(c) plní usnesení Členské schůze, pokud jsou v souladu s právními předpisy, 

(d) ve spolupráci se Školkou připravuje a navrhuje první Členské schůzi ve školním 

roce ke schválení rozpočet a výši členského příspěvku do Klubu rodičů 

(e) hospodaří s majetkem Klubu rodičů podle schváleného rozpočtu 

 

5.4. Rozhodování výboru.  

Výbor rozhoduje jednomyslně nestanoví-li tyto stanovy jinak.  
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VI. 

Předseda a pokladník 

6.1. Předseda.  

Předseda jedná jménem Klubu rodičů navenek a vykonává jeho běžné činnosti.  

 

6.2. Pokladník. 

Pokladník vede účetnictví (daňovou evidenci) a spravuje majetek Klubu rodičů. 

V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu.  

 

 

VII. 

Členství 

7.1. Nabývání členství.  

Členství v Klubu rodičů je dobrovolné. Členy Klubu rodičů jsou rodiče dětí 

navštěvujících Školku. Podmínkou členství v Klubu rodičů je zaplacený členský 

příspěvek. 

   

7.2. Ukončení členství. 

a) vystoupením člena na základě jeho oznámení, 

b) vyloučením pro neplnění základních povinností, 

c) uplynutím doby, na niž byl stanoven příspěvek pro rodiče, 

d) zrušením Klubu rodičů,   

 

7.3. Práva a povinnosti člena Klubu rodičů.  

Člen má právo zejména: 

a) obdržet od orgánů Klubu rodičů informace a vysvětlení týkající se činnosti Klubu 
rodičů, nemůže-li být dle rozhodnutí Výboru poskytnutí takovéto informace nebo 
vysvětlení v rozporu se zájmy Klubu rodičů.    

b) podílet se na činnosti Klubu rodičů 
c) účastnit se Členské schůze 
d) být volen do orgánů Klubu rodičů  
e) volit členy orgánů klubu rodičů 

Mezi povinnosti člena patří zejména: 

a) aktivně se podílet na plnění cílů Klubu rodičů 
b) dodržovat stanovy, plnit usnesení Členské schůze a vykonávat svěřené funkce 
c) řádně platit členské příspěvky 
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VIII. 

Hospodaření 

8.1. Příjmy Klubu rodičů.  

Příjmy Klubu rodičů jsou zejména příspěvky jeho členů, dary, dotace nebo příjmy z 

neziskové činnosti. 

 

8.2. Výdaje Klubu rodičů.  

Výdaje Klubu rodičů jsou zaměřeny na uskutečňování cílů uvedených v článku II 

těchto Stanov. 

 

8.3. Hospodaření.  

Hospodaření s příjmy Klubu rodičů se uskutečňuje podle ročního rozpočtu 

schváleného Členskou schůzí. Za hospodaření Klubu rodičů odpovídá Výbor. O 

výdajích až do výše 10.000,- Kč může rozhodnout samostatně předseda nebo 

pokladník; rozhodnutí o vyšších výdajích musí schválit Výbor. Výbor předkládá jednou 

ročně Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření Klubu rodičů za uplynulý školní 

rok.  

 

8.4. Majetkové vypořádání při zániku Klubu rodičů.  

Majetek Klubu rodičů bude při jeho zániku převeden na Školku. 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1. Obecné předpisy. Otázky neupravené těmito Stanovami se řídí obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

 

9.2. Účinnost. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení Ministerstvem 

vnitra České republiky. 

  


