
STANOVY SPOLKU MONTESSORI JESENÍK
schválené členskou schůzí spolku konanou 26.9.2022

Článek I. – Název, sídlo a charakter sdružení

1. Název spolku: „Spolek Montessori Jeseník“, (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku: Palackého 1397/ 10b, Jeseník 79081

3. Působnost spolku: Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační
jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

Článek II. – Účel spolku

Spolek je založen za účelem podpory a rozšiřování Montessori pedagogiky na Jesenicku.

Článek III. – Cíle činnosti spolku

1. Základními cíli spolku jsou zejména:

a. poradenství a vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji
pro rodiče i veřejnost spojené s osvětou Montessori pedagogiky;

b. materiální, finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu
Montessori tříd při základní i mateřské škole v Jeseníku;

c. všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při ZŠ i MŠ v
Jeseníku a materiální podpora vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách;

d. spolupráce s dalšími právnickými a fyzickými osobami, účast ve správních a
jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy vzdělávacího systému
Montessori.

Článek IV. – Formy činnosti

1. Hlavní činností spolku je zejména:



a. materiální, finanční, poradenská a personální pomoc třídám ZŠ i MŠ v Jeseníku
s formou výuky dle Montessori pedagogiky;

b. organizace dalšího vzdělávání pedagogů a asistentů se zaměřením na
Montessori pedagogiku formou kurzů, přednášek a supervizí;

c. pořádání vzdělávacích akcí pro členy, rodiče i veřejnost;

d. pořádání akcí směřujících k posílení komunity příznivců Montessori vzdělávání;

e. hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků pro činnost spolku.

2. Za účelem podpory hlavní činnosti spolku a k hospodárnému využití spolkového majetku
může spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání.

Článek V. – Členství ve spolku

1. Členem spolku může být kterákoliv k právním úkonům způsobilá fyzická osoba starší 18
let věku. Členství ve spolku je automaticky spojeno s hlasovacím právem.

a. vzniká na základě správně vyplněné a k rukám osoby výboru spolku doručené
přihlášky a schválením této přihlášky výborem spolku;

b. zaniká doručením písemného oznámení člena spolku o vystoupení člena ze
spolku výboru, nebo rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena ze spolku,
nebo nezaplacením členských příspěvků do 30 dnů od data stanoveného
členskou schůzí, úmrtím člena spolku, nebo zánikem spolku.

Článek VI. – Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen má právo zejména:

a. účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován;

b. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

c. podílet se aktivně na činnosti spolku;

d. na žádost nahlédnout do dokumentace spolku nebo jeho účetnictví;

e. účastnit se členské schůze spolku;

f. být voleni a případně zvoleni do orgánů spolku;

g. hlasovat a volit orgány spolku.

2. Mezi povinnosti člena patří zejména:



a. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku;

b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

d. platit členské příspěvky, jehož výše je schválená příslušným orgánem spolku.

Článek VII. – Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:

a. členská schůze;

b. předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku;

c. výbor spolku.

Článek VIII. – Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, zpravidla na začátku a na konci
školního roku.

3. Výbor spolku svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina
členů spolku, nebo člen výboru spolku, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti.

4. Členská schůze zejména:

a. schvaluje stanovy spolku a jejich změny;

b. volí a odvolává členy výboru spolku;

c. schvaluje roční účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku;

d. schvaluje rozpočet spolku předkládaný výborem spolku;

e. rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje spolku;

f. rozhoduje o vyloučení člena;

g. stanovuje výši členských příspěvků;

h. rozhoduje o žádosti člena o přezkoumání rozhodnutí a nebo postupu výboru
spolku či předsedy výboru spolku;

i. rozhodnutí o likvidaci, rozdělení nebo fúzi s jiným spolkem.



5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů
spolku. Nedostaví-li se do 15 minut od zahájení schůze polovina všech členů spolku, je
od této doby schůze usnášeníschopná i se třetinou všech členů spolku. Není-li členská
schůze usnášeníschopná, svolá výbor spolku nejpozději do 1 měsíce (ale ne dříve než
za 7 dnů) náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná i se třetinou všech členů
spolku.

6. Členská schůze se svolává pozvánkou s uvedením programu jednání, jež je zveřejněna
nejméně 7 dnů před jejím konáním na nástěnce v sídle spolku a také zasláním na
e-mailové adresy členů spolku.

7. Členská schůze rozhoduje hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující váhu hlas předsedy spolku. K
přijetí usnesení dle článku VIII., odst. 4, písm. a) a i) je třeba dvoutřetinové většiny všech
členů spolku.

8. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, jehož originál je uložen v sídle spolku, a
členové mají právo do něj nahlížet. Zároveň bude všem členům zápis rozeslán
elektronicky do sedmi dnů od ukončení členské schůze.

Článek IX. – Výbor a předseda, jednání jménem spolku

1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku mezi zasedáními
členské schůze a plní úkoly uložené mu stanovami a členskou schůzí. Za svou činnost
odpovídá členské schůzi.

2. Výbor spolku má minimálně tři členy. Ze svého středu volí výbor spolku předsedu, který
je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek.

3. Funkční období člena výboru spolku je tři roky. Opakovaná volba je možná.

4. Člena výboru spolku volí a odvolává členská schůze.

5. Členství ve výboru spolku zaniká:

a. odstoupením formou písemného doručení k rukám kteréhokoliv člena výboru
spolku nebo prohlášením na členské schůzi;

b. úmrtím;

c. odvoláním členskou schůzí;

d. zánikem členství ve spolku.

6. Výbor spolku zasedá podle potřeby, nejméně však 1× ročně.



7. Výbor spolku je usnášeníschopen, jsou-li přítomni tři členové výboru spolku včetně
předsedy. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru spolku.

8. Výbor spolku může jmenovat pokladníka spolku. Předseda spolku nesmí být zároveň
pokladníkem spolku. Pokladník spolku je za svoji činnost odpovědný výboru spolku.

9. Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru
spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku odpovídá za svou činnost orgánu
členské schůze.

10. Výbor spolku může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a
povinnosti členů výboru spolku. Žádné ustanovení takového jednacího řádu nesmí být v
rozporu s těmito stanovami. Ustanovení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito
stanovami je neplatné.

11. Výbor spolku na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku.

Článek X. – Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného výborem spolku a schváleného členskou schůzí.

3. Zdroji majetku jsou zejména:

a. dotace, granty, dary a příspěvky právnických i fyzických osob a z rozpočtu státu,
krajů a obcí;

b. výnosy z hospodaření s majetkem spolku;

c. výnosy z činnosti spolku;

d. členské příspěvky;

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami
a schváleným rozpočtem spolku.

Článek XI. – Závěrečná ustanovení

Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. Dojde-li
mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna členská
schůze. Originály dokumentů jsou uloženy v sídle spolku a každý člen má právo do nich
nahlížet.



Stanovy byly schváleny na členské schůzi

V Jeseníku dne

Kristýna Hanulíková

předseda Spolku Montessori Jeseník


