
Stanovy spolku Klub rodičů při MŠ Nejedlého 13, Brno, z.s. 

 
 

ČJ:ZS 0880/2018 

 
I. Název a sídlo spolku 

Název spolku: 

Klub rodičů při MŠ Nejedlého 13, Brno. z.s. 

Sídlo spolku: 

Nejedlého 13, Brno 638 00 

 

II. Úvodní ustanovení 

 

1) Klub rodičů při MŠ Nejedlého 13, Brno. z.s. (dále jen Klub rodičů) je dobrovolným, 

nezávislým spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o předškolní 

výchovu dětí. 

2) Klub rodičů je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.  

 

III. Cíl činnosti spolku 
 

Cílem spolku je: 

 

 Všestranná pomoc, povznesení a zlepšování výchovné a vzdělávací činnosti v MŠ, 

            Nejedlého 13, Brno  638 00. 

 Zlepšovat dobré jméno školy. 

 Pomoc při zabezpečení školy v oblasti materiální a hospodářské. 

 Ke zlepšování provozu školy. 

 Vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodinou a školou. 

 Akce Klubu rodičů jsou zaměřeny k pomoci zájmové a odborné činnosti ve škole  

            a k získávání prostředků pro tuto pomoc. 

 Klub rodičů ve spolupráci s vedením školy získává pro pomoc škole sponzory. 

 

 

IV. Orgány spolku  

 Činnost spolku organizuje a řídí předsednictvo. 

 Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, jednatele, hospodáře a pokladníka. 

 Jednatel je statutárním orgánem spolku Klubu rodičů. Zastupuje Klub rodičů a jedná jeho 

jménem.  

 Funkční období předsednictva je jeden školní rok. 



 Předsednictvo svolává valnou hromadu Klubu rodičů nejméně dvakrát za rok, každého 

školního roku. Na valné hromadě informuje zástupkyně ředitele pro MŠ, Klub rodičů o 

činnostech a problémech školy. 

 Valná hromada je orgánem oprávněným rozhodovat o změně stanov. 

 Valná hromada volí předsednictvo na další školní rok. 

 Návrhy na členy předsednictva může podat každý člen Klubu rodičů. Odstupující 

předsednictvo sestavuje kandidátku a řídí volby. 

 Volby do předsednictva jsou veřejné. 

 Počet členů předsednictva stanoví valná hromada. 

 Členy předsednictva se stává stanovený počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. 

 Valná hromada volí dva členy, kteří kontrolují hospodaření Klubu rodičů. O volbě členů 

platí stejná ustanovení. 

 Valnou hromadu musí předsednictvo svolat též na žádost nejméně jedné třetiny členů 

Klubu rodičů. 

 

V. Práva a povinnosti členů 

 

1) Členem spolku může být každý rodič, zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje školu, 

přítel školy nebo sponzor, který souhlasí se stanovami spolku. Má právo být zvolen do 

orgánů sdružení a aktivně se spolupodílet na činnosti sdružení, vyjadřovat své názory, 

náměty a připomínky.  

2) Účastnit se shromáždění Klubu rodičů. 

3) Podílet se aktivně na činnosti Klubu rodičů. 

4) Dodržovat stanovy Klubu rodičů, vykonávat svěřené funkce. 

5) Platit včas členský příspěvek. 

 

 

VI. Zásady hospodaření sdružení: 

 Majetek Klubu rodičů slouží výhradně k účelům uvedených v odst. III. 

 V případě zániku Klubu rodičů přechází majetek a finanční zůstatek na MŠ. 

 Finanční prostředky pro činnost Klubu rodičů tvoří: 

 členské příspěvky 

 dary 

 výtěžky sbírek 

 zisk z akcí Klubu rodičů 

 Výšku členských příspěvků stanoví valná hromada. 

 Hmotné dary, které získá Klub rodičů a jsou použitelné pro výchovu a výuku žáků, předá 

Klub rodičů škole. 

 O majetku a hospodaření Klubu rodičů informuje valnou hromadu pokladník. 

 O hospodaření Klubu rodičů má právo kdykoliv žádat informace kterýkoliv člen.  Tuto 

informaci musí pokladník poskytnout 

 Kontrolu správnosti hospodaření provádějí nejméně jedenkrát ročně členové, kteří byli 

valnou hromadou zvoleni ke kontrole hospodaření. 

 

 

 



VII. Zánik spolku: 

 

 Spolek zaniká: 

- Dobrovolným rozpuštěním, které schvaluje shromáždění členů spolku, sloučením s jiným 

spolkem, které schvaluje shromáždění členů spolku, pravomocným rozhodnutím Ministerstva 

vnitra o jeho rozpuštění. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

 Tento spolek vzniká registrací Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

 V Brně, dne  27. 1. 2014 

 

 

 

 

 


