
Montessori Trutnov, z.s. 

Stanovy spolku 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

Montessori Trutnov, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Velké Svatoňovice 220, 542 32 Velké 

Svatoňovice. Spolek je založen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

Čl. II 

Účel spolku 

Základním účelem spolku je podpora a realizace výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v souladu 

s principy Montessori pedagogiky a dalších otevřených vzdělávacích systémů. 

Čl. III 

Hlavní činnosti spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je 

naplňován zejména prostřednictvím: 

a) vzdělávání dětí a mládeže - sdružené vzdělávání dětí školního věku v individuálním domácím vzdělávání, 
provozování tříd v rámci mateřské, základní a střední školy, včetně praktických aktivit realizovaných žáky, 
provozování mateřského centra pro děti ve věku 0 – 3 roky, dětské kluby a skupiny apod., 

b) materiální podpora vzdělávacích a učebních činností ve třídách s Montessori programem, 
c) podpora neformálního a zájmového vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, 
d) provoz vzdělávacího centra pro děti, mládež a dospělé 
e) environmentální vzdělávání - výchova a osvěta, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globální výchova aj., 
f) pořádání kulturních, společenských, volnočasových, vzdělávacích, sportovních a jiných akcí pro děti, 

mládež i dospělé, 
g) osvěta v oblasti Montessori pedagogiky - podpora a vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků, rodičů, podnikatelů, firem (semináře, kurzy apod.). 
 

 Čl. IV 

Vedlejší činnosti spolku 

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší činnosti, pokud jejich účel podporuje hlavní činnosti a 

hospodárně využívá spolkový majetek. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

spolku. 

a) osvětové, informační a propagační činnosti, 
b) zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví, 
c) podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin dětí, mládeže i dospělých, 
d) spolupráce s jednotlivci, spolky a dalšími subjekty v České republice i zahraničí  
e) podpora rozvoje šetrných forem cestovního ruchu a zemědělství v regionu, 
f) podpora veřejnosti v požadavcích na kvalitu životního prostředí a občanské společnosti, 
g) získávání sponzorských darů a dotací na prospěšné činnosti spolku, 
h) vedlejší hospodářská činnost na podporu hlavní činnosti spolku. 

 



Čl. V 

Členství ve spolku 

(1) Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními 

členy.  

(2) Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o 

jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Výbor spolku blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího 

podání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 

(3) Členství ve spolku se dělí na dva druhy: 

a) členství řádné, 
b) členství podporující. 

Jiná forma členství ve spolku není možná. 

(4) Statut „Řádného člena“, (tzv. Členství řádné). Mají ho zakládající členové spolku, kteří jsou zapsaní na 

ustavující členské schůzi. Mají hlasovací právo. Hlasovací právo může získat také každý přijatý člen spolku, 

pokud to odsouhlasí výbor spolku. Členství řádné zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení člena 

spolku ze spolku, rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena spolku, nezaplacením členského příspěvku    

(-ů) do 30 dnů od data stanoveného členskou schůzí, úmrtím člena spolku, nebo zánikem spolku. 

(5) Statut „Podporující člen“ (tzv. Členství podporující). Podporující členové nemají hlasovací právo. Členství 

podporující vzniká na základě správně vyplněné a k rukám osoby výboru spolku doručené přihlášky a řádným 

zaplacením členského příspěvku (-ů). Členství podporující zaniká doručením písemného oznámení člena 

spolku o vystoupení člena ze spolku, rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena ze spolku, nezaplacením 

členských příspěvku (-ů)  do 30 dnů od data stanoveného členskou schůzí, úmrtím člena spolku, nebo zánikem 

spolku. 

(6) Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním (platí pro „Řádné členy“), 

v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na členské schůzi až po dovršení 18 let, 

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

c) podílet se na praktické činnosti spolku, 

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, 

e) kdykoliv ukončit své členství. 

(7) Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

d) platit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí řádně a včas, 

e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o 

dobré jméno spolku. 

(8) Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku, 

b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

c) zánikem spolku, 



d) nezaplacením členského příspěvku, 

e) vyloučením člena výborem, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze 

nebo při neplnění povinností člena dle Čl. V, odst. 4., případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Čl. VI 

Orgány spolku 

(1) Orgány spolku jsou:  - členská schůze 
                - výbor spolku 

(2) Do orgánů spolku může být volena pouze fyzická osoba, která je členem spolku a je plně způsobilá k právnímu 
jednání a splňuje další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

 
Čl. VII 

Členská schůze 

(1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Právnická osoba, která je členem 

spolku, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce.  

(2) Členská schůze rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí výbor na funkční období 5 let a odvolává jej, 

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku na příští období, 

e) stanovuje výši členských příspěvků, 

f) rozhoduje o zániku spolku. 

(3) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

(4) Členskou schůzi svolává výbor spolku podle vlastního uvážení, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi 

svolává výbor spolku prostřednictvím svého zástupce. Výbor spolku má povinnost organizačně zajistit konání 

členské schůze a informovat členy spolku vhodným a prokazatelným způsobem o přesném termínu a místu 

konání členské schůze v dostatečném předstihu. 

(5) Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna 

třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo 

elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku 

uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh 

programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku 

návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.  

(6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina členů spolku s hlasovacím právem. 

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen s hlasovacím právem 

má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje výbor spolku. 

(7) Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 

5 dnů) náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

(8) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto 

stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

(9) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 

Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 



(10) Členské schůzi může být přítomen host. Hostem se rozumí osoba, která je výborem písemně pozvána k účasti 

na schůzi a není členem spolku. Návrh na osobu, která by měla, nebo mohla být hostem schůze, může podat 

k rukám výboru kterýkoliv člen spolku. Výbor v případné spolupráci s dalšími osobami rozhodne, zda 

navrhovanou osobu jako hosta na členskou schůzi pozve či nikoli. Pokud pozvaný host přijme a na členskou 

schůzi se dostaví, je mu prokazována přiměřená a náležitá úcta. 

Čl. VIII 

Výbor spolku 

(1) Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor spolku má řídící a výkonnou působnost a 

pravomoc ve všech záležitostech spolku, a to v mezích stanov a rozhodnutí členské schůze spolku. Výbor 

zejména řídí činnost spolku ve všech ohledech tak, aby byl naplňován hlavní účel spolku a záležitosti spolku 

byly vedeny v souladu s právním postavením spolku. Jedná v otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a 

rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.  

(2) Výbor je tříčlenný a je volen členskou schůzí na dobu 5 let.  

(3) Členové výboru jsou statutárními orgány a jsou oprávněni jednat a vystupovat jménem spolku samostatně. 

(4) Výbor spolku je povinen: 

a) řídit činnost spolku v období mezi členskými schůzemi 

b) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII odst. 4 těchto stanov, 

c) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

e) navrhuje cíle další činnosti a schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti členské schůze  

f) připravuje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a návrh rozpočtu na další období  

g) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku  

h) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy  

i) schvaluje přihlášky nových členů, 

j) rozhoduje o přijetí nových členů a jejich vyloučení,  

k) stanovuje jednací řád spolku, 

l) v případě, že některý z členů výboru jedná jménem spolku v rozporu s rozhodnutími členské schůze, je 

povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

Čl. IX 

Majetek a hospodaření 

(1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z těchto zdrojů: 

a) členské příspěvky, 

b) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod., 

c) příjmy ze svých činností, 

d) dary a příspěvky fyzických i právnických osob, 

e) jiné příjmy. 

(2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností 

naplňujících účel spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.   



Čl. XI 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

(1) V případě zániku spolku (dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiných 

důvodů stanovených zákonem) jmenuje členská schůze likvidátora. 

 

Účinnost od 1.1.2020 

 

Ve Velkých Svatoňovicích dne 29. 11. 2019 

 

Zapsala: Naděžda Kalousková 

Ověřila: Zuzana Romášková 

 


