
Stanovy Montessori Vlašim z. s. 
 
 

Čl. I 
Název a sídlo spolku 

 

1) Název zapsaného spolku je Montessori Vlašim z. s. 

2) Sídlo spolku je Palackého náměstí 65, Vlašim, PSČ 258 01   

(dále jen spolek). 

 
 

Čl. II 
Cíl a poslání spolku 

 

1) Cílem spolku je podpora kvalitního vzdělávání v pedagogickém systému Montessori.  
 

2) Za tímto účelem bude spolek vykonávat tyto aktivity: 

a) organizace a pomoc s organizací vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí a 
kroužků pro děti i dospělé, 

b) diskuze a předkládání námětů a připomínek k plnění a rozvoji pedagogiky Montessori 

c) finanční, materiální, personální a poradenská podpora institucí zabývajících se  pedagogikou 
Montessori ve Vlašimi, 

d) spolupráce s dalšími subjekty (včetně zahraničních), které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, 
materiálního zázemí a prezentaci pedagogického systému Montessori ve Vlašimi, 

e) podpora rodiny (např. rodičů na rodičovské dovolené) při zapojování se  do společenského 
života a při návratu na trh práce; podpora slaďování jejich rodinného a pracovního života. 

 

 

 
Čl. III 

Členství 
 

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli spolku. 

2) Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na: 

a) členství zákonných zástupců dětí docházejících do tříd využívající Montessori pedagogikou 
v Mateřské škole Vorlina, se sídlem V Sadě 1900, 258 01 Vlašim, a v Základní škole Sídliště, se 
sídlem Severní 968, 258 01 Vlašim (dále jen MŠ A ZŠ); 

b) členství ostatních fyzických a právnických osob 

c) členství čestné 

 

 



d) Členství ve spolku vzniká 

a) ad 2a) odevzdáním vyplněné přihlášky, zaplacením členského příspěvku dle platného 
příspěvkového řádu a zapsáním do seznamu členů;  

b) ad 2b) schválením písemné přihlášky Výborem spolku nadpoloviční většinou hlasů, 
zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu a zapsáním do seznamu 
členů;  

c) ad 2c) schválením členskou schůzí na návrh člena spolku 

e) Spolek vede seznam (evidenci) členů. V seznamu členů provádí zápisy a výmazy týkající se 
členství ve spolku předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku. Seznam členů je neveřejný. 

f) Členství zaniká 

a) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla spolku; 

b) ukončením docházky dítěte, jehož je člen zákonným zástupcem, do tříd MŠ a/nebo ZŠ;  

c) nezaplacením schváleného členského příspěvku do 15 dnů ode dne splatnosti; 

d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze; 

e) zánikem spolku. 

g) Člen spolku má právo 

a) účastnit se jednání orgánů spolku; 

b) volit a být volen do všech orgánů spolku 

c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření; 

d) být pravidelně informován o činnosti spolku a o způsobu využití všech získaných prostředků, 
na požádání nahlédnout do účetní evidence; 

e) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů a účastnit se akcí 
organizovaných spolkem; 

f) dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji a činnosti spolku. 

h) Člen spolku má povinnost 

a) dodržovat stanovy spolku a podle svých možností se aktivně podílet na plnění jeho cílů; 

b) svědomitě vykonávat funkce ve spolku; 

c) platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu (schvalovaného členskou schůzí); 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 
 

Čl. IV 
Orgány spolku 

 

1) Orgány spolku jsou: 

a) Členská schůze 

b) Výbor 

c) Předseda a místopředseda 

d) Kontrolní výbor 



 
2) Člen spolku může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho orgánu. 

 
 
 

Čl. V 
Členská schůze 

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové spolku; 

2) Členská schůze je svolávána předsedou spolku nejméně jedenkrát ročně; ve lhůtě minimálně 
čtrnáct dnů před jejím konáním; mimořádnou členskou schůzi svolává  

a) předseda vlastním rozhodnutím, nebo pokud o to požádá nejméně třetina členů spolku; 

b) člen spolku, pokud o to požádá nejméně polovina členů; 

3) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

4) Hlasovací práva členů na členské schůzi jsou si rovna, každý člen má jeden hlas. 

5) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování; rozhodnutí je přijato, jestliže je podpořeno 
prostou většinou hlasů přítomných členů; rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je 
přijato, jestliže je podpořeno alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů spolku; 

6) Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách; 

b) schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období, rozpočet a závěrečnou zprávu o činnosti 
a hospodaření; 

c) schvaluje přijetí dotace do rozpočtu spolku; 

d) schvaluje příspěvkový řád na příslušné období; 

e) volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku; 

f) rozhoduje o zrušení členství; 

g) rozhoduje o zrušení spolku. 

 

Čl. VI 
Výbor 

  

1) Výbor je volen na 2 roky členskou schůzí.   

2) Výbor má nejméně 5 členů.  

3) Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné.  

4) Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů výboru.  

5) Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen výboru má jeden hlas.  

6) Jednání výboru svolává předseda spolku podle potřeby.  

7) Předseda a místopředseda spolku jsou členy výboru.  

8) Členové výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování spolku v dílčích 
záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů spolku.  



9) Mandát člena výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním členskou schůzí.  

10) Z jednání výboru je pořizován zápis. Zápis bude zpřístupněn členům na webových stránkách 
spolku nebo mailovou komunikací. 

11) Do působnosti výboru zejména patří:  

a) sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku,  

b) navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,   

c) rozhodování o účasti spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volba zástupců 
do těchto organizací,  

d) jednávání návrhů a připomínek členů, 

e) navrhování příspěvkového řádu, 

f) navrhování plánu činnosti a tvorba koncepce rozvoje spolku. 

 

 

 
Čl. VII 

Předseda 
 

1) Předseda je statutárním orgánem spolku.  

2) Předsedu volí členská schůze na dva roky. 

3) Předseda je členem výboru spolku. 

4) Zajišťuje a odpovídá za: 

a) vedení administrativních záležitostí činnosti spolku, 

b) zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace písemností spolku 

c) dohled nad realizací jednotlivých projektů spolku,  

d) organizaci a svolávání schůzek výboru včetně přípravy jednání,  

e) organizaci a svolávání členské schůze včetně přípravy jednání,  

f)  informování veřejnosti o činnosti Spolku,  

g) vyhledávání inovativních projektů,  

h) plnění dalších úkolů delegovaných rozhodnutím výboru spolku.  
5) Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi. Zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, a 

to samostatně. Ve vztahu k zaměstnancům spolku předseda vykonává funkci vedoucího 

organizace.  

6) Koordinuje činnost spolku a dílčími úkoly pověřuje ostatní členy spolku. 
 
 

 
Čl. VIII 

Místopředseda 
 

1) Spolek má jednoho místopředsedu. 

2) Místopředsedu volí členská schůze na dva roky. 



3) Místopředseda je členem výboru spolku. 

4) Spolupracuje s předsedou na plnění cílů spolku, případně plní v plném rozsahu funkci předsedy 
v době jeho nepřítomnosti. 

 

 
Čl. IX 

Kontrolní výbor 

1) Kontrolní výbor je kontrolním orgánem a je volen členskou schůzí na 2 roky. Má nejméně tři 
členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí jeho činnost a svolává podle potřeby schůze, 
nejméně však jednou ročně. Počet členů monitorovacího a kontrolního výboru musí být lichý.   

2) Kontrolní výbor má právo nahlížet do všech písemností spolku  
a účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá členské 
schůzi. 

3) Člen kontrolního výboru nesmí být členem výboru, ani zaměstnancem spolku v pracovním 
poměru. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z členů spolku.  

4) Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.  

5) Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  

6) Do působnosti kontrolního výboru patří:  

a) sledování a kontrola veškeré činnosti spolku zejména s důrazem  
na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku  
ve vlastnictví spolku,  

b) projednávání stížností členů, 

c) kontrola a dohled nad dodržováním dokumentů spolku, 

d) projednávání výroční zprávy a činnosti a hospodaření, 

e) dohled nad tím, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony a platnými pravidly, 

f) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a 
kontrolovat tam obsažené údaje, 

g) svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují 
zájmy spolku, 

h) předkládání zpráv o výsledcích své kontrolní činnosti členské schůzi,  
a to minimálně jedenkrát ročně.  

7) Předseda kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání výboru s hlasem poradním. 

 
 
 
 

Čl. X 
Zásady hospodaření 

 

1) Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a 
zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.  



2) Majetek spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary  
a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy majetku a příjmy z 
činností při naplňování cílů spolku stanovených článkem  
II. stanov, které nevytváří zisk a slouží výhradně k pokrytí nákladů. 

3) Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn předseda a jím jmenovitě 
písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření.  

4) K bezhotovostnímu platebnímu styku může spolek zřizovat účty u peněžních ústavů s 
podpisovým právem předsedy, popř. i dalších členů výboru.  
Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda.  

5) Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem za 
nesplnění povinností vůči třetím osobám. 

 

 

Čl. XI 

Zrušení a zánik Spolku 

 

1) Spolek je zrušen na základě rozhodnutí soudu nebo na základě rozhodnutí členské schůze a to 
dnem uvedeným v rozhodnutí. Zrušení může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud 
majetek spolku přechází na právního nástupce.  

2) Při zrušení spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí majetkové a 
právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost 
likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.  

3) V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek rozdělen na základě 
usnesení členské schůze.  

4) Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

 

Čl. XII 

Závěrečné ustanovení 

 

1) Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou závaznost jako tyto stanovy.  

2) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne xxx     a nabývají platnosti dnem 
schválení. 

 

Ve Vlašimi dne 6.6.2020 

 

………………………………….       ……………………………… 

 Předseda                                                                           místopředsedkyně 
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