Stanovy
Spolku waldorfské školy Brno
Čl. I
Základní ustanovení
Název:
Sídlo:

Spolek waldorfské školy Brno
Bulharská 1173/37, 612 00 Brno
Čl. II
Právní postavení

Spolek waldorfské školy Brno (dále jen "spolek") představuje samosprávný a dobrovolný svazek členů podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem naplnění níže uvedených činností spolku.
Čl. III
Účel spolku
1) Účelem spolku je podpora a rozvoj Waldorfské školy Brno - střední školy, základní školy a mateřské školy,
příspěvkové organizace, se sídlem Plovdivská 2572/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 75156237 (dále jen
„WŠ“), za pomoci činností vyjmenovaných v odst. (2) tohoto článku v součinnosti s vedením a kolegiem WŠ.
2) Hlavní činnosti spolku představují:
a) materiálně technická, finanční, organizační a jiná podpora (dále jen „podpora“) WŠ
b) podpora vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky a pedagogiky obecně, samostatně nebo
ve spolupráci s institucemi a organizacemi zabývajícími se waldorfskou pedagogikou a školstvím
v tuzemsku i zahraničí,
c) podpora všeobecně prospěšných činností a aktivit vzdělávacího, společenského, osvětového a
kulturního charakteru v tuzemsku i zahraničí,
d) organizování a podpora aktivit směřujících k legislativním změnám a právním úpravám umožňujícím
svobodnou volbu ve výchově a vzdělávání dětí,
e) podpora spolupráce se spolky a institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i zahraničí,
f) organizování a podpora charitativních aktivit včetně organizování sbírek finanční a jiné pomoci
v tuzemsku i zahraničí.
g) doplňkové hospodářské činnosti v oborech vzdělávání, ubytování, stravování, zemědělství
a zahradnictví, řemeslné a umělecké výrobě, poradenství, pronájem, koupě a následný prodej zboží.
h) organizace a /nebo podpora kulturních, společenských a sportovních akcí a zájmových aktivit dětí i
dospělých
Čl. IV
Členství ve spolku
Členy spolku se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby. Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění a
doručení přihlášky ke členství ve spolku a zaplacením členského příspěvku s výjimkou čestného členství.
A. Aktivní členství

1) Aktivním členem spolku se může stát fyzická osoba:
a) která je zákonným zástupcem dítěte navštěvujícího WŠ,
b) která je zákonným zástupcem dítěte platně přijatého do WŠ pro následující školní rok,
c) která je členem kolegia WŠ.
2) Aktivní člen má právo:
a) podílet se na činnostech spolku,
b) účastnit se jednání valné hromady s možností volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
c) být členem orgánů spolku a podílet se na jejich činnosti,
d) účastnit se jednání orgánů spolku,
e) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
f) odvolat se proti vyloučení ze spolku, k valné hromadě spolku.
3) Aktivní člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy a vnitřní pravidla spolku (dále jen „pravidla“),
b) plnit usnesení a pravidla orgánů spolku,
c) platit finanční příspěvky stanovené rozhodnutím valné hromady,
d) hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
e) podle svých možností a schopností se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
4) Aktivní členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení aktivního člena spolku o vystoupení ze spolku,
b) úmrtím člena spolku,
c) zánikem spolku,
d) rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení aktivního člena z důvodu
i) hrubého nebo úmyslného poškození dobrého jména nebo zájmů spolku
ii) nezaplacení členského příspěvku
iii) dlouhodobého nezájmu o práci ve spolku,
pokud ani v přiměřené lhůtě určené statutárním orgánem spolku ve výzvě nedojde k nápravě, ačkoliv
byl člen na tento důsledek ve výzvě upozorněn.
e) ukončením docházky dítěte, jehož je aktivní člen zákonným zástupcem, do WŠ nebo ukončením
členství v kolegiu základní či mateřské školy WŠ.
B. Přispívající členství
1) Přispívajícím členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
2) Přispívající člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
c) účastnit se jednání orgánů spolku,
d) účastnit se jednání valné hromady bez možnosti hlasovat a bez možnosti volit členy orgánů,
3) Přispívající člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení a vnitřní pravidla spolku,
b) platit členský příspěvek
c) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
4) Přispívající členství zaniká:

a) rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení přispívajícího člena, především z důvodů:
i) jednání v rozporu s účelem, zájmy a cíli spolku,
ii) nezaplacení členského příspěvku,
pokud ani v přiměřené lhůtě určené statutárním orgánem spolku ve výzvě nedojde k nápravě, ačkoliv
byl člen na tento důsledek ve výzvě upozorněn.
b) doručením písemného oznámení přispívající člena spolku o vystoupení ze spolku.
c) úmrtím člena spolku
d) zánikem spolku
C. Čestné členství
1) Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o spolupráci se spolkem a
významnou měrou přispívá k naplňování účelu, zájmů a cílů spolku. Čestné členství vzniká přijetím nabídky
čestného členství osobou, jíž je čestné členství nabídnuto na základě rozhodnutí valné hromady.
2) Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti vyjma morální podpory existence a činnosti spolku.
3) Čestný člen se může účastnit jednání valné hromady bez možnosti hlasovat a bez možnosti volit a být volen
do orgánů spolku.
4) Čestné členství zaniká rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím člena a oznámením spolku.
D. Evidence členství
1) Spolek vede a spravuje aktuální evidenci členů spolku (dále jen „seznam členů“).
2) Za správu a bezpečné uložení seznamu členů je odpovědný statutární orgán nebo pověřený člen pléna.
3) Seznam členů není veřejně přístupný.
Čl. V
Orgány spolku
A. Valná hromada – nejvyšší orgán spolku
1) Nejvyšší orgán spolku představuje valná hromada.
2) Valná hromada je tvořena všemi aktivními členy spolku k datu konání valné hromady.
3) Valná hromada je svolána statutárním orgánem spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
4) Valná hromada je svolána vždy, když o to požádá revizor nebo nejméně 1/3 aktivních členů spolku a to do
30 kalendářních dní ode dne podání této žádosti.
5) Informace o konání valné hromady bude zaslána všem členům spolku elektronickou formou (e-mailem)
minimálně 20 dní před konáním valné hromady a zároveň bude ve stejné lhůtě tato informace zveřejněna
na www stránkách spolku. Součástí informace je vždy program, místo a čas konání valné hromady
6) Jednání valné hromady se mohu účastnit také přispívající a čestní členové spolku s omezeními
vyjmenovanými v čl. IV.

7) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní 10% aktivních členů, minimálně však 30 aktivních
členů spolku. Není-li v okamžiku hlasování přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, valná
hromada není usnášeníschopná a statutární orgán má povinnost svolat do jednoho měsíce náhradní Valnou
hromadu, která je usnášeníschopná vždy.
8) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných aktivních členů spolku, pokud není v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý aktivní člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy aktivních členů jsou si
rovny. Aktivní člen může být na valné hromadě zastoupen třetí osobou na základě zmocnění v rozsahu všech
svých práv a povinností nebo k dílčím jednáním.
9) Valná hromada rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, přičemž usnesení valné hromady o změně stanov je
podmíněno schválením nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných aktivních členů spolku,
b) schvaluje
i) činnosti a úkoly spolku pro příslušné období,
ii) výroční zprávu a roční závěrku hospodaření,
iii) pravidla hospodaření a výši členských příspěvků,
c) volí z řad aktivních členů statutární orgány spolku - předsedu a místopředsedy spolku,
d) volí revizora,
e) rozhoduje o odvolání členů volených orgánů – statutárních orgánů a revizora a bere na vědomí
odstoupení členů statutárních orgánů a revizora,
f) rozhoduje o odvoláních členů a žadatelů o členství proti rozhodnutím pléna,
g) rozhoduje o zrušení spolku, přičemž rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku musí být schváleno
nejméně dvoutřetinovou většinou všech aktivních členů.
10) Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel je volen valnou hromadou při jejím zahájení.
B. Předseda a místopředsedové spolku - statutární orgán
1) Statutárním orgánem spolku jsou předseda a dva místopředsedové spolku.
2) Předseda i místopředsedové jsou oprávněni za spolek jednat vždy dva z nich společně.
3) Funkční období předsedy nebo místopředsedy spolku je tříleté. Opakovaná volba je možná.
4) Předseda a místopředsedové spolku se zavazují vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými
znalostmi a s péčí řádného hospodáře.
5) Předseda a místopředsedové spolku jsou odpovědni valné hromadě a musí se řídit jejími rozhodnutími.
6) Statutární orgán vydává interní předpisy a směrnice spolku
7) Předseda a místopředsedové spolku mohou být voleni pouze z řad aktivních členů, pokud nejsou současně
členy kolegia WŠ.
8) Předseda a místopředsedové spolku jsou automaticky zároveň členy pléna.
9) Předseda nebo místopředseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

C. Revizor
1) Revizor je kontrolní orgán spolku podřízený a odpovědný valné hromadě.
2) Revizora volí valná hromada z řad aktivních a přispívajících členů.
3) Funkční období revizora komise je tříleté. Opakovaná volba je možná.
4) Revizor dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami
a právními předpisy. Dále revizor dohlíží nad hospodařením spolku, upozorňuje ostatní orgány spolku na
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
5) Revizor vypracovává pro zasedání valné hromady písemnou kontrolní zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.
6) Revizor doporučuje valné hromadě schválení hospodaření spolku a činnosti pléna za uplynulý účetní rok.
7) Revizor nesmí být současně ve funkci statutárního orgánu nebo likvidátora spolku.
8) Revizor má právo účastnit se zasedání pléna s hlasem poradním.

D. Plénum
1) Plénum je podřízeno valné hromadě.
2) Plénum je tvořeno zástupci z řad aktivních členů po jednom zástupci za každou jednotlivou třídu, pěti
zástupcích z řad učitelů základní školy WŠ, jednom zástupci z řad učitelů střední školy WŠ a jednom zástupci
z řad učitelů mateřské školy WŠ. Je-li vedle člena spolku zvolen také jeho náhradník, tento je oprávněn se
účastnit se jednání pléna spolu se zvoleným zástupcem, hlasovat je však oprávněn pouze v případě, že není
přítomen zvolený zástupce. V případě, že předseda a místopředsedové nejsou zároveň zástupci tříd, jsou
automaticky členy pléna. V případě souběhu mají však předseda i místopředsedové každý vždy pouze jeden
hlas.
3) Plénum je svoláváno statutárním orgánem nejméně 4x ročně.
4) Zvolení a zánik členství v plénu oznamuje zvolený či odstupující člen předsedovi spolku.
5) Plénum může omezit právo člena spolku, který není členem pléna nebo revizorem účastnit se jednání pléna.
6) Usnesení pléna jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných členů pléna.
7) Plénum má zejména tyto povinnosti:
a) pomáhat statutárním orgánům plnit úkoly valné hromady, koordinovat a řídit operativní činnost spolku
v obdobích mezi zasedáními valné hromady, především koordinovat a řídit hospodaření spolku,
b) zasedat dle potřeby, nejméně však 4x do roka,
c) připravovat valné hromady,
d) zpracovávat podklady pro rozhodnutí valné hromady, zpracovávat výstupy z valné hromady,
e) písemně nebo jinou vhodnou formou pravidelně informovat členy spolku o činnosti spolku a ve lhůtě
co nejkratší jim zaslat usnesení ze svých jednání,
f) přijímat a bez zbytečného odkladu řešit podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

Čl. VI
Pravidla hospodaření
1) Za hospodaření spolku odpovídá hospodář, který každoročně předkládá valné hromadě ke schválení
zprávu o hospodaření spolku, včetně roční závěrky hospodaření
2) Hospodaření spolku se uskutečňuje podle pravidel hospodaření stanovených valnou hromadou a plénem.
3) Za účetnictví spolku odpovídá hospodář spolku, který je povinen na vyžádání předkládat účetnictví ke
kontrole plénu a revizorovi.
4) Hospodář spolku je volen plénem z řad členů spolku. Odvolat hospodáře může svým rozhodnutím opět
plénum. Hospodář nesmí být zároveň členem statutárního orgánu nebo revizorem.
5) Hospodář spolku má právo účastnit se zasedání pléna s hlasem poradním, není-li současně členem pléna.

Čl. 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 též z důvodů a způsobem upraveným v zák. č. 89/2012 Sb.

Čl. 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.
2) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
3) Volené funkce v orgánech spolku jsou funkcemi dobrovolnými bez nároku na honorář, pokud valná hromada
nerozhodne jinak.

V Brně dne: ……………………………………………

