
 Úplné znění stanov spolku Skřítkova školka, z. s. 
IČ: 06030050 

zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Hradci Králové , oddíl L, vložka 11256 

 

 

 po přijetí změn členskou schůzí dne: 20.srpna 2021 

  

Název spolku: 

Skřítkova školka, z.s. 

 

1. Název spolku: Skřítkova školka, z.s. 

Sídlo: Hubíles 59, 503 03 Smržov  

 

2. Účelem spolku je: 

 Vznik a provoz dětského klubu v regionu Jaroměř.  

 Práce s dětmi, mládeží a rodinami v oblasti volného času a předškolního 

vzdělávání.  

 Podpora aktivního a odpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí, 

podpora a udržování místních zvyků a tradic za využití environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty.  

 Pravidelná péče o místo působení ve smyslu trvalé udržitelnosti a 

environmentální výchovy.  

 Rozvoj metodiky a vzdělávání v pedagogickém směru předškolního vzdělávání 

v České republice.  

 Podpora dobrovolnictví. 

 

3.  Způsob činnosti spolku: 

 

 Praktická podpora vzniku školky. 

 Práce sdětmi, mládeží a rodinou v oblasti volného času a předškolního vzdělávání. 

 Poskytuje zpětnou vazbu vedení školky a podílí se na dobrém fungování a rozvoji 

školky. 

 Dobrovolné aktivity členů spolku ve prospěch školky – materiální, dobrovolnická 

výpomoc, pořádání akcí.  

 Podporuje spolupráci školky se zahraničím a školkami a školami v České republice. 

 Koná osvětu v oblasti rozvoje alternativního školství, zdravého životního stylu a 

environmentální výchovy. 

 Ve spolupráci se školkou pořádá vzdělávací a zážitkové akce v oblasti vzdělávání, 

výchovy a volnočasových aktivit (přednášky, semináře, kurzy atd.) pro rodiče a 

veřejnost. 

 Podává granty s cílem získat finanční a materiální prostředky pro dobré fungování 

školky.  

 Pořádá jednorázové i dlouhodobé akce/projekty kulturního a společenského charakteru. 



 Poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy pro rodiče.  

 

4. Členství ve spolku:  

 

4.1. Vznik členství 

Členem spolku " Skřítkova školka, z.s." se může stát fyzická osoba starší 18 let, která 

souhlasí se stanovami, má zájem na rozvoji činnosti spolku, chce se podílet na práci 

spolku a zažádá si o přijetí písemnou přihláškou. 

O přijetí za člena spolku rozhoduje společně předseda a místopředseda spolku. 

Předseda a místopředseda spolku společně určují náležitosti přihlášky a způsob jejího 

podání. Současně rozhoduje o druhu členství.  

4.2. Členové spolku neručí za závazky sdružení. 

4.3. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou 
spojena rozdílná členská práva a povinnosti. 
Členství se rozlišuje na: 

a)  aktivní  

b)  pasivní  

4.4. Spolek vede seznam členů spolku spolu s uvedením, o jaký druh členství se jedná. 
Seznam členů může být veden elektronicky. Údaje o členech spolku mohou být 
zpřístupněny v nezbytném rozsahu   orgánům státní správy a samospráv, a to zejména 
v souvislosti s žádostmi o poskytnutí   dotací   či jiných příspěvků ze státního či 
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství podáním písemné přihlášky souhlasí 
s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

4.5. Zánik členství 

Členství ve spolku je ukončeno:  

 dobrovolným vystoupením (doručením oznámení o ukončení členství) 

 úmrtím 

 nezúčastněním se 3 po sobě jdoucích členských schůzích 

 vyloučením pro hrubé porušování stanov  

 neuhrazením ročního členského příspěvku 

 nevykonáním dobrovolnické práce pro spolek v kalendářním roce v rozsahu určeném 

výborem  

 O vyloučení rozhoduje společně předseda a místopředseda spolku. 

 4.6. Práva a povinnosti členů:  

Členská práva, která přísluší všem členům spolku:      

 účastnit se jednání členské schůze spolku 

 podílet se na činnosti spolku 

 podávat návrhy k projednání Výboru spolku či členské schůzi 



 právo na uzavření smlouvy o péči o děti, na základě které spolek za podmínek 

stanovených smlouvou o péči o dítě a po úhradě plateb dle smlouvy zajistí hlídání a 

péči o nezl. dítě člena spolku  

 

Členská práva, která přísluší pouze aktivním členům spolku: 

 volit členy výboru spolku 

 být volen za člena výboru spolku  

 4.7. Povinnosti, která přísluší všem členům spolku: 

 přispívat k rozvoji činnosti a spolku 

 dbát o jeho dobré jméno      

 účastnit se členské schůze          

 hradit členské příspěvky ve výši a lhůtě určené výborem spolku  

 vykonávat dobrovolnickou činnost v rozsahu stanoveném výborem spolku 

    

5. Orgány spolku:  

orgány spolku jsou: 

 členská schůze  

 výbor   

6.1. Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti členské schůze náleží 

záležitosti, které jí ukládá zákon a stanovy zejména rozhodování:  

 schválení hospodářského výsledku 

 

Pouze aktivní členové mají právo rozhodovat o těchto záležitostech:  

 změně stanov  

 volba členů výboru  

 rozhodnutí o zrušení spolku  

 

Členská schůze může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů. 

Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných 

členů. Členskou schůzi svolává předseda spolku. Předseda je povinen svolat členskou 

schůzi i na základě žádosti nejméně jedné třetiny členů spolku. V případě jeho 

nečinnosti (úmrtí či odstoupení) tak může učinit místopředseda spolku. Pokud není 

členská schůze usnášeníschopná, svolává se náhradní členská schůze (o termínu 

rozhoduje předseda) nejdříve 7 dní po hlavní schůzi. O jejím uskutečnění musejí být 

informováni všichni členové spolu. Tato schůze je usnášeníschopná v případě 

minimální účasti třech členů. 



O záležitostech, o kterých rozhodují pouze aktivní členové, lze rozhodovat pouze 

v případě, pokud je přítomno 100 % aktivních členů.  Rozhodnutí je schváleno, jestliže 

pro něj hlasovali všichni aktivní členové. 

 6.2. Výbor spolku 

Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Opětovná volba je 

možná. Výbor spolku se schází dle potřeby. Svolat výbor může kterýkoli jeho člen. 

Výbor spolku směřuje činnost spolku za účelem dosažení jeho cílů, vytváří 

strategické dokumenty a rozhodnutí.  

V kompetenci Výboru spolku je také předsedu nebo místopředsedu odvolat.  

Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno 100 % jeho členů. 

Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovali všichni členové výboru. 

Do působnosti Výboru přísluší:  

-  schválení vnitřních směrnic spolku  

-  rozhodování členských příspěvků pro pasivní a aktivní členy  

-  volba a odvolání předsedy spolku a místopředsedy spolku  

       Členové výboru mohou hlasovat i elektronicky.  

      6.3. Předseda a místopředseda spolku 

       Výbor ze svého středu volí předseda a místopředsedu spolku.   

       Funkční období předsedy i místopředsedy je pětileté. Opětovná volba je možná.  

V případě odstoupení nebo úmrtí člena výboru je do zvolení dalšího člena výboru 

výbor usnášeníschopný v počtu zbývajících členů, kdy k přijetí rozhodnutí je třeba 

souhlasu všech členů výboru. 

       6.4. Předseda i místopředseda zastupuje spolek samostatně ve všech věcech.  

       Způsob jednání za Spolek: Předseda i místopředseda zastupují spolek navenek  

samostatně ve všech věcech.  

K právnímu jednání, jehož hodnota přesahuje hodnotu 1.000 Kč je však třeba 

souhlasu jak předsedy, tak místopředsedy. Tento souhlas lze udělit i 

elektronicky.  

Souhlas je možno udělit i elektronicky.  

7.    Zásady hospodaření:         

Zdrojem příjmů jsou dobrovolné příspěvky a dary, dotace, případně zisk z pořádání 

akcí. Veškerý zisk bude použit na zajištění činnosti a akcí spolku. Hospodaření se 

řídí obecně platnými právními předpisy a rozhodnutími Výboru spolku. V případě 

zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace dle aktuálních 

platných předpisů.  Likvidační zůstatek bude převeden výhradně na organizace 

podobného charakteru. O konkrétním využití rozhodne Výbor spolku. 



 

    

8.  Účinnost 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 20.srpna 2021 

 
za správnost a úplnost stanov odpovídají: 
 
             Šárka Peiskerová                                                       Bc. Nikola Schejbalová                                                                         
 
 
                předseda spolku      místopředseda spolku  
 


