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STANOVY
Maskot, z. s.

Název:

Maskot, z. s.

Sídlo:

Český Těšín, Česká republika

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Maskot, z. s. (dále jen „Spolek“) je spolkem, zřízeným jako samosprávný a dobrovolný svazek
členů v souladu s předpisy občanského práva, který se při své činnosti řídí platnými předpisy
českého právního řádu.
2. Účelem a hlavní činností Spolku je:
-

-

podílet se na všestranném rozvoji osobnosti žáků Základní školy s polským jazykem
vyučovacím a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13
okres Karviná (dále také „Škola“),
podílet se osobně na organizaci a realizaci vzdělávacích, sportovních, společenských
a kulturních akcích Školy a Spolku,
podílet se, v rámci možností, na materiálním zajištění potřeb žáků a
spolupracovat ve prospěch žáků a Školy s dalšími právnickými i fyzickými osobami.

3. Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, dary a dotace.
4. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou, podle ustanovení občanského zákoníku
a souvisejících právních předpisů, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským
právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha a účelu, pro který byl Spolek
založen.

II.
ČLENSTVÍ
1. Členem Spolku může být osoba fyzická – každý rodič žáka Školy nebo zákonný zástupce,
který má zájem naplňovat účel tohoto Spolku a řídit se těmito stanovami. Členství vzniká na
základě písemné přihlášky, která je odhlasována Výborem Spolku.
2. Členem Spolku nemůže být osoba, která přispívá k šíření rasové, národnostní, etnické či jiné
nenávisti vůči určité skupině osob nebo vybízí k potlačování lidských práv a svobod. Tato
osoba může být ze Spolku kdykoliv vyloučena rozhodnutím Výboru Spolku.
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3. Člen Spolku má zejména právo
a. aktivně se účastnit činnosti Spolku a být o ní informován,
b. podávat návrhy a žádosti orgánům Spolku, účastnit se Členské schůze a
c. volit a být volen do orgánů Spolku.
4. Člen Spolku má zejména povinnost
a. dodržovat stanovy Spolku a jednat v souladu s nimi,
b. chránit zájmy a dobré jméno Spolku a
c. hradit pravidelně a včas členské příspěvky; v důsledku neuhrazení členských
příspěvků zaniká členu, jeho rodinným příslušníkům a osobám svěřeným nárok na
jakékoliv plnění ze strany Spolku, a to do dne zaplacení členských příspěvků.

III.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
a.
b.
c.
d.

Členská schůze, která je nejvyšším orgánem Spolku,
Výbor Spolku, jako výkonný orgán Spolku,
Předseda Spolku, coby statutární orgán Spolku,
třídy Školy, jako základní organizační jednotky Spolku.

2. Členská schůze rozhoduje o všech podstatných záležitostech Spolku. Členská schůze
zejména
a. bere na vědomí rozhodnutí Výboru Spolku o vyloučení člena,
b. bere na vědomí rozhodnutí Výboru Spolku o výši členských příspěvků,
c. schvaluje rozpočet, stanovy, mění a doplňuje stanovy Spolku; stanovy Spolku
v zásadních otázkách mohou být měněny Členskou schůzí, účastní-li se zasedání
alespoň 3/4 všech členů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 1/4 všech členů
Spolku. Není-li usnášeníschopná, Výbor Spolku je povinen do 5 týdnů svolat náhradní
Členskou schůzi. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně anebo do 5 týdnů ode dne
doručení žádosti, požádá-li o to písemně 1/4 všech členů.
4. Členská schůze se může konat formou dílčích členských schůzí, a to prostřednictvím schůzí
členů v rámci jednotlivých tříd Školy. Všechny dílčí členské schůze musí být vždy konány
v jednom dni.
5. Členská schůze i Výbor Spolku rozhodují prostou většinou přítomných členů. Výbor Spolku
může rozhodovat rovněž korespondenčně či elektronicky (e-mailově) absolutní většinou všech
členů. Výbor Spolku je usnášeníschopný, účastní-li se zasedání Výboru Spolku alespoň
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polovina všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů při hlasování Výboru Spolku rozhoduje
hlas Předsedy Výboru Spolku.
6. Spolek vyvíjí svou činnost v základních článcích – v třídách Školy. Jednotlivé třídy v rámci
Školy sdružují všechny rodiče žáků dané třídy, pokud jsou tito rodiče zároveň členy Spolku.
Každá třída Školy volí ze svého středu 2 členy Výboru Spolku, a to na funkční období jednoho
roku. Takto zvolení členové Výboru Spolku zároveň řídí po organizační stránce činnost té
třídy, za kterou byli do Výbor Spolku zvoleni.
7. Třída Školy rozhoduje prostou většinou hlasů. Je usnášeníschopná, pokud se schůze třídy
účastní alespoň třetina její členů.
8. Počet členů Výboru Spolku se odvíjí od počtu tříd ve Škole pro dané jednoleté funkční období.
Výbor Spolku řídí Spolek v období mezi Členskými schůzemi. Jednání Výboru spolku jsou
přístupná všem členům.
9. Výbor spolku zejména rozhoduje o výši členských příspěvků, připravuje zprávu o činnosti za
ukončené období, připravuje návrh rozpočtu na příští období, návrhy změny stanov, schvaluje
vyloučení člena, projednává návrhy cílů činnosti v souladu a v mezích schváleného rozpočtu a
Stanov. Výbor Spolku v období mezi Členskými schůzemi rozhoduje o všech běžných
záležitostech Spolku, kromě záležitostí, které podle těchto stanov patří do rozhodovací
pravomoci jiných orgánů.
10. Výbor Spolku zvolí ze svého středu Předsedu Výboru Spolku, který je zároveň Předsedou
Spolku jako jeho jediný statutární zástupce. Jeho funkční období činí 1 rok.
11. Výbor Spolku volí ze svého středu rovněž 2 místopředsedy Výboru Spolku, kteří v případě
nepřítomnosti nebo omluvy Předsedy Výboru Spolku jej můžou zastoupit.
12. Předseda Spolku - statutární orgán Spolku - zastupuje Spolek při všech právních jednáních
samostatně a v plném rozsahu. Předseda Spolku je povinen jednat s péči řádného hospodáře,
při nakládání s prostředky Spolku zároveň vždy jednat v souladu se stanovami Spolku
a schváleným rozpočtem. Při rozhodování o nakládání s prostředky Spolku převyšujícími
10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) nebo při rozhodování o jakémkoliv jiném
peněžitém i nepeněžitém plnění v této nebo vyšší hodnotě, si je povinen vždy vyžádat
předchozí souhlas Výboru Spolku.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami se použijí příslušná ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn, zejména § 214 a násl.
2. Každý, kdo nakládá s majetkem Spolku, je povinen tak činit s péči řádného hospodáře.
3. Interpretace, změny a doplňky stanov patří do výlučné kompetence Členské schůze.
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4. O zániku Spolku rozhoduje Členská schůze usnesením; usnesení o zániku Spolku se přijímá
3/4 většinou. V tomto usnesení Členská schůze rozhodne rovněž o likvidaci majetku Spolku.
5. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
6. Tyto stanovy se stávají účinné okamžikem jejich přijetí. Dosavadní stanovy pozbývají tímto
okamžikem účinnosti.
7. Úplné znění těchto stanov je uloženo v sídle Spolku.

