Stanovy
Spolku přátel waldorfské školy v Semilech
Článek I
Základní ustanovení
Název:

Spolek přátel waldorfské školy v Semilech

Sídlo:

Tyršova 485, 51301 Semily

Článek II
Právní postavení
Spolek přátel waldorfské školy v Semilech (dále jen „Spolek“) představuje
samostatný a dobrovolný svazek členů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, za účelem naplnění níže uvedených činností spolku.

Článek III
Účel a činnosti Spolku
1) Účelem Spolku je podpora a rozvoj waldorfských škol v Semilech za pomocí
činností vyjmenovaných v odst. 2) tohoto článku.
2) Činnosti Spolku představují:
a) spolupráce s Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková
organizace, Tyršova 485, Semily, IČ: 00854824 (dále jen „WZSŠ“).
b) spolupráce s ostatními institucemi orientujícími se na waldorfskou
pedagogiku.
c) organizovat a podílet se na organizování akcí prezentujících WZSŠ a
waldorfskou pedagogiku vůbec.
d) organizovat a podílet se na organizování mezinárodních akcí, vč. výměnných
pobytů dětí.
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e) organizovat a podílet se na organizování zájmové činnosti, kroužků pro děti i
dospělé.
f) spolupráce na řešení případů sociální pomoci potřebným rodinám ze WZSŠ
g) spolupráce na pořádání odborných seminářů a přednášek.
h) zveřejňování a popularizace výsledků své práce, výsledky WZSŠ a ostatních
institucí

Článek IV
Členství ve Spolku
1) Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku do
Spolku. Při podání přihlášky musí být vyspecifikováno, zda osoba žádá o členství
aktivní či přispívající.
2) Členství ve Spolku je dvojího typu: aktivní a přispívající

3) Aktivní členství
a) Aktivním členem Spolku (dále jen „Aktivní člen“) se může stát fyzická osoba,
která je zákonným zástupcem dítěte navštěvujícího Waldorfskou základní a
střední škola Semily, příspěvková organizace, Tyršova 485, Semily, IČ:
00854824
b) Žadatel o aktivní členství předkládá písemnou přihlášku Radě spolku.
c) O přijetí aktivního člena rozhoduje Rada spolku na svém nejbližším jednání.
Členství žadateli vzniká dnem schválení jeho přihlášky Radou spolku. Rada
spolku má právo odmítnout přihlášku fyzické osoby, která jedná v rozporu
s účelem, zájmy a cíli spolku. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k Valné
hromadě ve lhůtě 15 dnů od písemného doručení odmítnutí přihlášky (přijetí
za člena).
d) Aktivní člen má právo:
i) podílet se na činnostech Spolku,
ii) účastnit se Valné hromady s možností volit orgány Spolku a být volen do
těchto orgánů,
iii) být členem orgánů Spolku a podílet se na jejich činnosti,
iv) obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a
žádat o jejich vyjádření,
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v) odvolat se proti vyloučení ze Spolku k Valné hromadě.
e) Aktivní člen má povinnost:
i) dodržovat stanovy a vnitřní pravidla Spolku
ii) plnit usnesení a pravidla orgánů Spolku
iii) platit finanční příspěvky stanovené rozhodnutím Rady spolku,
iv) aktivně se podílet na činnostech Spolku a svým konáním naplňovat účel
Spolku
v) hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy Spolku,
vi) podle svých možností a schopností se účastnit jednání orgánů Spolku,
kterých je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce
f) Aktivní členství ve spolku zaniká:
i) doručením oznámení aktivního člena Radě spolku o vystoupení ze Spolku,
ii) úmrtím člena Spolku,
iii) zánikem Spolku,
iv) vyloučením aktivního člena rozhodnutím Rady spolku z důvodu
1)

hrubého nebo úmyslného poškození dobrého jména či zájmů
Spolku,

2)

nezaplacení členského příspěvku ani po dodatečné lhůtě k zaplacení
členského příspěvku, která je uvedena ve výzvě k zaplacení
členského příspěvku, která musí být doručena aktivnímu členovi,

3)

dlouhodobého nezájmu o práci Spolku

Aktivní člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení
navrhnout (podat odvolání), aby rozhodnutí o jeho vyloučení
přezkoumala Valná hromada.
v) ukončením docházky dítěte do Waldorfské základní a střední školy
Semily, příspěvková organizace, Tyršova 485, Semily, IČ: 00854824, jehož
je aktivní člen zákonným zástupcem.

4) Přispívající členství
a) Přispívajícím členem Spolku (dále jen „Přispívající člen“) se může stát fyzická
osoba starší 18 let, která podá přihlášku do Spolku. Přispívající člen nemá
hlasovací právo v žádném z orgánů Spolku, ani na Valné hromadě.
b) Žadatel o přispívající členství předkládá písemnou přihlášku Radě spolku.
c) O přijetí přispívajícího člena rozhoduje Rada spolku na svém nejbližším
jednání. Členství žadateli vzniká dnem schválení jeho přihlášky Radou
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spolku. Rada spolku má právo odmítnout přihlášku fyzické osoby, která jedná
v rozporu s účelem, zájmy a cíli spolku. Proti rozhodnutí je možné se odvolat
k Valné hromadě ve lhůtě 15 dnů od písemného doručení odmítnutí přihlášky
(přijetí za člena).
d) Přispívající člen má právo:
i) podílet se na činnostech Spolku,
ii) účastnit se Valné hromady bez možnosti hlasovat na Valné hromadě a bez
možnosti volit členy orgánů a bez možnosti býti volen do orgánů Spolku
iii) obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a
žádat o jejich vyjádření,
iv) odvolat se proti vyloučení ze Spolku k Valné hromadě.
e) Přispívající člen má povinnost:
i) dodržovat stanovy, plnit usnesení a interní směrnice Spolku,
ii) platit finanční příspěvky stanovené rozhodnutím Rady spolku,
iii) hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy Spolku,
iv) podle svých možností a schopností se účastnit jednání orgánů Spolku,
kterých je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce
f) Přispívající členství ve spolku zaniká:
i) doručením oznámení přispívajícího člena Radě spolku o vystoupení ze
Spolku,
ii) úmrtím,
iii) zánikem Spolku,
iv) vyloučením aktivního člena rozhodnutím Rady spolku z důvodu
1) hrubého nebo úmyslného poškození dobrého jména či zájmů Spolku,
2) nezaplacení členského příspěvku ani po dodatečné lhůtě k zaplacení
členského příspěvku, která je uvedena ve výzvě k zaplacení členského
příspěvku, která musí být doručena aktivnímu členovi,
3) dlouhodobého nezájmu o práci Spolku

5) Evidence členství
a) Spolek vede a spravuje aktuální evidenci členů Spolku (dále jen „seznam členů“).
V seznamu členů je u jednotlivých členů odlišen typ členství – aktivní či
přispívající.
b) Za správu a bezpečné uložení seznamu členů je odpovědný statutární orgán
spolku. Člen bude do seznamu členů zapsán bez zbytečného odkladu po vzniku
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jeho členství, stejně tak bude ze seznamu členů vymazán bez zbytečného odkladu
po zániku jeho členství.
c) Seznam členů není veřejně přístupný.

6) Členské příspěvky
1) Výši, splatnost a další technické podmínky pro placení členských příspěvků členů
Spolku stanoví Rada spolku, a to na základě interní směrnice.
2) Členské příspěvky se platí za školní rok.

3) Členské příspěvky se nedělí, ani nekrátí podle délky časového úseku členství
v daném školním roce.

Článek V
Orgány spolku
1) Valná hromada – nejvyšší orgán Spolku
a) Nejvyšší orgán Spolku představuje Valná hromada
b) Valná hromada je tvořena všemi aktivními členy spolku k datu konání Valné
hromady.
c) Valná hromada je svolána statutárním orgánem Spolku dle potřeby, nejméně
však 1x ročně.
d) Valná hromada je svolána vždy, když o to požádá Kontrolní komise nebo
nejméně jedna třetina Aktivních členů spolku, a to do 30 kalendářních dní od
podání této žádosti statutárnímu orgánu Spolku
e) Informace o konání Valné hromady je zaslána adekvátní formou všem členům
spolku minimálně 20 dní před konáním Valné hromady a současně je
zveřejněna na webových stránkách Spolku. Informace obsahuje program
Valné hromady.
f) Jednání Valné hromady se mohou účastnit také přispívající členové
s omezeními vyjmenovanými v Čl.IV (Členství ve spolku)
g) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nejméně třetina
Aktivních členů spolku.
h) Zastupování členů na valné hromadě na základě plné moci není přípustné.
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i) V odůvodněných případech lze hlasovat per rollam (korespondenčně nebo
prostřednictvím technických prostředků), formu hlasování v tomto případě
upraví Rada spolku vnitřní směrnicí.
j) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných Aktivních členů
spolku. Každý Aktivní člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy Aktivních
členů jsou si rovny.
k) Valná hromada rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
i) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov, přičemž usnesení Valné
hromady o změně stanov je podmíněno schválením nejméně
dvoutřetinovou většinou přítomných Aktivních členů Spolku,
ii) schvaluje:
1)

činnosti a úkoly spolku pro příslušné období

2)

výroční zprávu a roční závěrku hospodaření

3)

pravidla hospodaření

iii) volí statutární orgán spolku – Předsedu, který je automaticky i členem
Rady spolku
iv) volí členy Rady spolku
v) volí členy Kontrolní komise
vi) odvolává členy orgánů Spolku – Předsedu, členy Rady spolku a členy
Kontrolní komise. Bere na vědomí odstoupení Předsedy, členů Rady
spolku a členů Kontrolní komise
vii) rozhoduje o odvolání (přezkumu) proti rozhodnutí Rady spolku o
vyloučení člena Spolku
viii)

rozhoduje o zrušení Spolku, přičemž rozhodnutí valné hromady o

zrušení Spolku musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou
všech Aktivních členů Spolku
l) Ze zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel je volen Valnou
hromadou při jejím zahájení.

2) Předseda spolku – statutární orgán
a) Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku (dále jen „Předseda“).
Předseda se podepisuje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak
vyhotovenému názvu Spolku připojí své jméno spolu s údajem o své funkci
b) Předseda je oprávněn jednat za spolek samostatně.
c) Funkční období Předsedy je tříleté. Opakovaná volba je možná.
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d) Předseda se zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými
znalostmi a s péčí řádného hospodáře.
e) Předseda se odpovídá Valné hromadě a je povinen se řídit jejími rozhodnutími.
f) Předseda může být zvolen pouze z řad Aktivních členů spolku. V případě
zániku aktivního členství během funkčního období Předsedy, tento vykonává i
nadále svou funkci do nejbližší Valné hromady, kdy je zvolen Předseda nový.
g) Předseda je automaticky zároveň členem Rady spolku.

3) Kontrolní komise – kontrolní orgán
a) Kontrolní komise je kontrolní orgán spolku.
b) Kontrolní komise má tři členy, které volí Valná hromada z řad Aktivních členů
Spolku. Předsedu Kontrolní komise volí Kontrolní komise ze svých řad při
svém prvním zasedání.
c) Funkční období členů Kontrolní komise je tříleté. V případě zániku aktivního
členství během funkčního období člena Kontrolní komise, tento vykonává i
nadále svou funkci do nejbližší Valné hromady, kdy je zvolen nový člen
Kontrolní komise. Jedná se o volbu doplňující, tzn. funkční období takto
zvoleného člena Kontrolní komise odpovídá zbývající části funkčního období
původního člena Kontrolní komise.
d) Kontrolní komise dohlíží jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li
Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Dále komise
dohlíží nad hospodařením Spolku, upozorňuje ostatní orgány Spolku na
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
e) Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválení hospodaření Spolku za
uplynulý účetní rok.
f) Člen Kontrolní komise nesmí být současně ve funkci statutárního orgánu,
členem Rady spolku, hospodářem Spolku, ani likvidátorem spolku.
g) Člen Kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Rady spolku s hlasem
poradním
h) Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.
i) V odůvodněných případech lze hlasovat per rollam (korespondenčně nebo
prostřednictvím technických prostředků), formu hlasování v tomto případě
upraví rada spolku vnitřní směrnicí.
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4) Rada spolku
a) Rada spolku je podřízena Valné hromadě a její funkční období je tříleté.
b) Rada je tvořena zástupci z řad Aktivních členů spolku v počtu pěti členů.
Čtyři členy Rady spolku volí Valná hromada. Pátým členem Rady je
automaticky Předseda spolku. V případě zániku aktivního členství během
funkčního období člena Rady spolku, tento vykonává i nadále svou funkci
do nejbližší Valné hromady, kdy je zvolen nový člen Rady spolku. Jedná se
o volbu doplňující, tzn. funkční období takto zvoleného člena Rady spolku
odpovídá zbývající části funkčního období původního člena Rady spolku.
c) Radu spolku svolává Předseda spolku.
d) Rada spolku může omezit právo člena Spolku, který není členem Rady,
Kontrolní komise nebo Hospodářem Spolku, účastnit se jednání Rady
spolku.
e) usnesení Rady spolku jsou platná a účinná, jsou-li přijata většinou hlasů
všech členů Rady spolku
f) v odůvodněných případech lze hlasovat per rollam (korespondenčně nebo
prostřednictvím technických prostředků), formu hlasování v tomto případě
upraví rada spolku vnitřní směrnicí.
g) Rada spolku má zejména tyto povinnosti:
i. vydávat interní předpisy a směrnice
ii. pomáhat Předsedovi plnit úkoly Valné hromady, koordinovat a řídit
operativní činnost Spolku v obdobích mezi zasedáními Valné hromady,
především koordinovat a řídit hospodaření Spolku
iii. zasedat dle potřeby nejméně 4x do roka
iv. připravovat Valné hromady
v. zpracovávat podklady pro rozhodnutí Valné hromady, zpracovávat
výstupy z Valné hromady,
vi. písemně nebo jinou vhodnou formou pravidelně informovat všechny
členy Spolku o činnosti Spolku a ve lhůtě co nejkratší zveřejňovat
usnesení ze svých jednání,
vii. přijímat a bez zbytečného odkladu řešit podněty, návrhy a stížnosti
členů Spolku,
viii. rozhodovat o přijetí žadatele za člena spolku na nejbližším jednání Rady
spolku od podání žádosti o přijetí
ix. rozhodovat o vyloučení člena ze Spolku a zajistit doručení takovéhoto
rozhodnutí dle zákona
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Článek VI
Pravidla hospodaření
1) Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá
Valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření Spolku, včetně roční
uzávěrky
2) Hospodaření Spolku se uskutečňuje podle pravidel hospodaření stanovených
Valnou hromadou a Radou spolku.
3) Za účetnictví spolku a správu finančních prostředků na běžných účtech a
pokladnách odpovídá Hospodář Spolku (dále jen „Hospodář“), který je
povinen na vyžádání předkládat účetnictví ke kontrole Předsedovi, Radě
spolku a Kontrolní komisi.
4) Hospodář spolku je jmenován Radou spolku z řad členů Spolku (aktivních i
přispívajících). Odvolat Hospodáře může svým rozhodnutím opět Rada
spolku. Hospodář nesmí být zároveň členem Rady spolku, Předsedou, ani
členem Kontrolní komise.
5) Hospodář spolku má právo účastnit se zasedání Rady spolku s hlasem
poradním.
6) Předseda a Hospodář spolku provozují transparentní účet Spolku.

Článek VII
Zrušení spolku
1) Spolek lze zrušit rozhodnutím Valné hromady, a to s likvidací nebo bez
likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení spolku sloučením,
splynutím nebo rozdělením.
2) Spolek lze zrušit také z důvodů a způsobem upraveným v zákoně č. 89/2012
Sb,. občanský zákoník, v platném znění
3) V případě likvidace Spolku přecházejí finanční prostředyk Spolku jako dar
Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvková organizace, Tyršova
485, 513 01 Semily, IČ: 00854824
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Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1) Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění
2) Tyto stanovy vstupují v platnost dne 9.11.2021
3) Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.
4) Volené funkce v orgánech spolku jsou funkcemi dobrovolnými bez nároku a
honorář.

V Semilech dne
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