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S T A N O V Y   K L U B U   R O D I Č Ů 

A   P Ř Á T E L   Š K O L Y 

při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře, z.s. 

I. Úvodní ustanovení 

1. Klub rodičů a přátel školy při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře, z.s. (dále 

též Klub rodičů) je dobrovolným a samosprávným svazkem členů - rodičů, zákonných 

zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci mateřské školy. Je 

registrován jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Klub rodičů je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí. Je neziskovou 

organizací registrovanou ve spolkovém rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem podle 

zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

3. Klub rodičů je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 

organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, případně dalšími výchovnými 

zařízeními, s orgány státní správy, s jinými organizacemi a veřejnými institucemi na 

základě partnerství a vzájemného respektování. 

4. Sídlo Klubu rodičů je na adrese Peroutkova 1004/24, 158 00 Praha 5 při Mateřské škole 

Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře. 

5. Klub rodičů a přátel školy při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře, z.s. je 

samostatnou právnickou osobou. 

II. Cíle Klubu rodičů 

Činnost Klubu rodičů je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny 

a školy a zejména na účinnou dobrovolnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání. 

Ke splnění těchto základních cílů Klub rodičů zejména: 

 seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými i vzdělávacími cíli a úkoly mateřské školy a 

s úlohou rodičů při jejich naplňování 

 seznamuje vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se 

na jejich vyřizování 

 přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i finančními prostředky při 

zajišťování výchovné, kulturní a sportovní činnosti a zlepšování prostředí v mateřské škole 

ve prospěch dětí školu navštěvujících 
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 spolupracuje s orgány státní správy ve školství 

III.  Členství v Klubu rodičů 

1. Členem Klubu rodičů může být každý z rodičů nebo zákonných zástupců dětí 

navštěvujících Mateřskou školu Peroutkova 1004, Praha 5 - Košíře.  

2.  Individuálním členem Klubu rodičů může být i každý další občan starší 18-ti let, který 

souhlasí s cíli a stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. O přijetí 

rozhoduje Rada rodičů. 

3.  Člen Klubu rodičů má právo zejména se aktivně podílet na činnosti Klubu rodičů, volit a být 

volen do orgánů Klubu rodičů, nejméně 1x ročně být informován o činnosti a hospodaření 

Klubu rodičů, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání 

svých návrhů. Má za povinnost podílet se na plnění cílů činnosti Klubu rodičů, plnit 

ustanovení jeho orgánů a řádně hradit členský příspěvek schválený Shromážděním rodičů. 

4. Členství v Klubu rodičů zaniká písemným oznámením člena o vystoupení z Klubu rodičů, 

ukončením docházky dítěte do školy - pokud rodič neprojeví zájem pokračovat ve 

spolupráci či ukončením členství pro neplnění základních povinností z rozhodnutí Rady 

rodičů. 

IV.  Orgány Klubu rodičů a přátel školy 

1. Nejvyšším orgánem Klubu rodičů je Shromáždění rodičů, které tvoří všichni členové Klubu 

rodičů. Svolává ho písemnou pozvánkou, včetně uvedení programu, Rada rodičů podle 

potřeby, nejméně však jedenkrát ročně prostřednictvím předsedy, popřípadě jednatele 

Klubu rodičů. Rada rodičů ho obligatorně svolává, požádají-li o to jeho členové, jejichž 

počet je rovný alespoň jedné třetině (33%) počtu dětí do školky docházejících v daném 

školním roce.  
 

2. Shromáždění rodičů zejména rozhoduje o výši členského příspěvku na školní rok, o změně 

stanov a schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření Klubu rodičů. Shromáždění rodičů 

volí a odvolává jednotlivé členy Rady rodičů a auditora a též rozhoduje o zrušení Klubu 

rodičů. Shromáždění rodičů se také vyjadřuje se k činnosti Rady rodičů a podává podněty 

nebo návrhy na změny fungování Klubu rodičů. Shromáždění rodičů rozhoduje usnesením. 

Pro přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Výjimkou je 

rozhodování o výši členského příspěvku, změně stanov a zrušení Klubu rodičů – v těchto 

případech je nutná 2/3 většina hlasů přítomných členů. Shromáždění rodičů je 

usnášeníschopné, je-li počet přítomných členů – rodičů dětí - rovný alespoň jedné 

polovině (50%) počtu dětí do školky docházejících v daném školním roce.  
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3. Výkonným orgánem Klubu rodičů je Rada rodičů. Členy Rady rodičů jsou předseda, 

jednatel - zapisovatel  a pokladník. Rada rodičů řídí činnost Klubu rodičů, svolává 

Shromáždění rodičů, projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Klubu rodičů, navrhuje 

změny stanov, sestavuje rozpočet na období školního roku, předkládá Shromáždění rodičů 

zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a navrhuje mu výši ročního příspěvku ke 

schválení. Rada rodičů rozhoduje o přijetí nových členů podle odstavce III.2 stanov a 

rozhoduje o ukončení členství v případě neplnění základních povinností členem Klubu 

rodičů. Rada rodičů zastupuje Klub rodičů vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy 

i jiným organizacím. Rada rodičů se za svou činnost odpovídá Shromáždění rodičů. 

Statutárním orgánem Klubu rodičů jsou předseda a jednatel - zapisovatel, kteří jsou 

oprávněni jednat za Klub rodičů, a to každý samostatně, vždy však s vědomím ostatních 

členů Rady rodičů a v souladu s platnými právními předpisy. Jejich jednání nesmí být 

v rozporu s rozhodnutím Rady rodičů, která při svém jednání rozhoduje většinou hlasů. 

 předseda je hlavním představitelem Klubu rodičů, je odpovědný za činnost spolku 

 jednatel - zapisovatel plní tytéž úkoly v zastoupení předsedy 

 pokladník odpovídá za finanční hospodaření Klubu rodičů, předkládá Shromáždění 

rodičů zprávu o finančním hospodaření Klubu rodičů 

4. Volba jednotlivých členů Rady rodičů a se provádí veřejným hlasováním na Shromáždění 

rodičů, a to na období jednoho roku. Jako zástupci do Rady rodičů jsou zvoleni členové 

Klubu rodičů, kteří vysloví se svojí kandidaturou souhlas, a to podle počtu získaných hlasů. 

Zástupci mohou být voleni na další období opakovaně. 

5. Auditor je kontrolní orgán, který za svou činnost odpovídá Shromáždění rodičů. Auditor 

kontroluje finanční hospodaření a hospodaření s majetkem Klubu rodičů. Volba auditora 

se provádí veřejným hlasováním na Shromáždění rodičů, a to na období jednoho roku. 

Auditor musí být členem Klubu rodičů. 

6. Třídní zástupci zastupují rodiče, členy Klubu rodičů, dané třídy mateřské školy vůči Radě 

rodičů. Podle okolností jsou zváni na interní jednání Rady rodičů a na jednání Rady rodičů 

s vedením mateřské školy. Mají právo být Radou rodičů informováni o všech okolnostech 

týkajících se rodičů a dětí jejich tříd. Volba třídního zástupce probíhá v každé třídě 

mateřské školy samostatně analogicky volbě zástupců do Rady rodičů. Jediným nutným 

předpokladem pro zvolení rodiče třídním zástupcem je jeho členství v Klubu rodičů.  

V. Hospodaření Klubu rodičů a přátel školy 

1. Majetek Klubu rodičů tvoří členské a jiné příspěvky, dary a výtěžky akcí. Výdaje jsou 



Klub rodičů a přátel školy při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 - Košíře, z.s. 

Peroutkova 1004/24, 158 00 Praha 5 

IČ: 63111411 

 

4 
 

určeny pro materiální a finanční pomoc mateřské škole a podporu aktivit organizovaných 

školou. 

2. Se svým majetkem hospodaří Klub rodičů samostatně podle zákonných předpisů 

a rozpočtu, který je schválen na každé hospodářské období Radou rodičů.  

3. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Klubu rodičů a na účtu u zvoleného 

peněžního ústavu. 

4. Právo disponovat s finančními prostředky má předseda a pokladník Klubu rodičů na 

základě jednání Rady rodičů.  

5. Kontrola hospodaření je prováděna auditorem 1x ročně. Auditor o výsledku kontroly 

informuje Radu rodičů a jeho závěr je součástí zprávy o hospodaření Klubu rodičů, která je 

předkládána Shromáždění rodičů. 

VI. Zrušení spolku 

1. Shromáždění rodičů rozhoduje o zrušení spolku (Klubu rodičů) s likvidací a o naložení 

s jeho majetkem. 

2. Spolek může být zrušen rozhodnutím orgánu veřejné moci (soudem). Likvidační zůstatek 

je poměrně rozdělen mezi plátce členského příspěvku v daném školním roce podle výše 

jejich příspěvku. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Klubu rodičů. 

2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Shromážděním rodičů a plně nahrazují stanovy 

Klubu rodičů a přátel školy při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře, o.s., ze 

dne 10.10.2013 

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve Sbírce listin spolkového rejstříku. 

V Praze, dne 7. září 2015 

Ing. Jaroslav Mzyk, předseda  spolku 


