STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI MŠ NÁM. B. NĚMCOVÉ 664
Název a sídlo spolku:
Sdružení rodičů při MŠ nám. B. Němcové 664, z.s.
Náměstí Boženy Němcové 664/6, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 720 460 15
Zkratka:
SR při MŠ, z.s.
Statut spolku:
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Účel spolku:
1. Úzká spolupráce s vedením Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám. 856,
příspěvkovou organizací v oblasti vzdělávání dětí, pomoc v zabezpečování provozu mateřské školy.
2. Pomoc v materiálním zabezpečování mateřské školy – poskytnutí finančních prostředků na nákup
knih, sportovních potřeb, hraček, odměn dětem atd.
3. Pomoc při organizaci a účast na společných akcích pro děti – výlety, besídky, odpolední akce ve
třídách apod.
Člen spolku má tyto základní povinnosti:
Dodržovat stanovy spolku.
Napomáhat svou činností k plnění účelu spolku.
Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.

Člen má tato práva:
Účastnit se jednání členské schůze.
Volit a být volen do orgánů spolku.
Osobně se podílet na práci spolku.
Zúčastnit se na akcích organizovaných sdružením.

Orgány spolku:
Třídní schůze

Volí třídní důvěrníky

Členská schůze

Je nejvyšším orgánem spolku
Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jednou ročně a dále dle potřeby
Rozhoduje o konkrétní činnosti spolku

Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů
Členská schůze projednává a schvaluje návrhy změn platných stanov, zprávu
o činnosti za uplynulý školní rok, roční účetní uzávěrku, plán činnosti na další
školní rok
Volí předsedu/ předsedkyni spolku,
Hospodáře/ hospodářku spolku
Předseda spolku

Předseda zastupuje spolek navenek vůči jiným právním subjektům a jedná
jménem spolku samostatně, je statutárním zástupcem spolku
Rozhoduje o běžných záležitostech spolku
Jedná s ředitelkou školy

Hospodář spolku

Vede evidenci finančních prostředků (příjmy a výdaje)
Ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem
členům spolku
Hospodáře volí členská schůze

Jednatel spolku:

Jednatel zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
Jednatele volí členská schůze

Hospodaření spolku:
Příjmy sdružení -

Příspěvky rodičů – výši příspěvku si rodiče stanovují na členské schůzi
Výtěžky z akcí spolku
Dary rodičů, dary sponzorů
Příjmy SR při MŠ, z.s. se předávají účetní Mateřské školy, Ostrava – Poruba,
Nezvalovo nám. 856, příspěvkové organizaci na účet mateřské školy. Dary SR
při MŠ, z.s. se evidují na zvláštním podrozvahovém účtu
Na veškeré dary ze strany SR při MŠ, z.s. bude vyhotovena darovací smlouva

Výdaje spolku -

Finanční zajištění akcí mateřské školy, které nehradí Mateřská škola, Ostrava
– Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace
Další výdaje určené na pokrytí zájmů dětí mateřské školy a dle konkrétních
potřeb a po konzultacích s vedením mateřské školy

Vedení evidence hospodaření
Evidenci hospodaření (příjmy a výdaje) vede hospodář spolku - volený člen SR
při MŠ, z.s.

V Ostravě – Porubě dne 1.9.2019
Podpis předsedy statutárního orgánu spolku:

