
Úplné znění stanov 
Spolku rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka, 

přijatých dne 3.11.2016 
 
 

Preambule 
Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka (dále také Wlaštovka či spolek) je dobrovolný nepolitický 
spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jedná se o spolek fyzických  
a případně i právnických osob, které vnitřně souzní s principy waldorfské pedagogiky. Členy jsou zákonní 
zástupci žáků waldorfské základní školy a mateřské školy Wlaštovka v Karlových Varech a další fyzické či 
právnické osoby. 
 

Článek 1 
Název spolku 

Název spolku je Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka. 
 

Článek 2 
Sídlo spolku 

Sídlem spolku je Mlýnská 24, 360 05 Karlovy Vary. 
 

Článek 3 
Účel spolku 

Základním účelem a posláním spolku je všestranná podpora činností Waldorfské základní školy a mateřské 
školy Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. 
   

Článek 4 
Organizace spolku 

 
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které 
jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.  
 

Článek 5 
Doba trvání spolku 

Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 
 

Článek 6 
Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaném v čl. 3, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je 
naplňován zejména prostřednictvím: 
 
a) pořádáním přednášek, vydáváním tiskovin a publikací o waldorfském školství;  
b) pořádáním kulturních, komunitních a mezinárodních akcí, jejichž cílem je mimo jiné zvyšování povědomí  
o waldorfské pedagogice a environmentálním uvědomění společnosti; 
c) vydáváním časopisů, knih, publikací aj.; 
d) podporou aktivit směřujících k legislativním úpravám, které umožní rodičům svobodnou volbu výchovy  
a vzdělávání pro své děti; 
e) organizováním či spoluorganizováním tuzemských i mezinárodních výměnných akcí žáků, učitelů a rodičů; 
f) pořádáním či spolupořádáním tvůrčích dílen pro dospělé; 
g) zřizováním zájmových kroužků; 
h) pořádáním či spolupořádáním pobytových či příměstských táborů pro děti; 
i) spoluprací se sdruženími obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí. 
 

 
 



Článek 7 
Vedlejší činnost spolku 

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné 
výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití 
majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle článku  
6 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

 
Článek 8 

Členství ve spolku 
1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka se může stát 
každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, 
rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na 
jeho právního nástupce. 
 
2) Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární 
orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 
  
3) O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Členská schůze spolku. Členství vzniká 
den následující po dni, ve kterém bylo projednáno přijetí za člena Členskou schůzí. 
 
4) Práva členů:  
       a) účastnit se činnosti spolku;  
       b) být pravidelně informován o dění ve spolku; 
       c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.);  
       d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď  na své podání;  
       e) volit a být volen do orgánů spolku. 
 
5) Povinnosti členů: 
       a) dodržovat stanovy a vnitřní pravidla a směrnice spolku;  
       b) aktivně se podílet na činnostech spolku a svým konáním pomáhat naplňovat účel spolku; 
       c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;  
       d) platit aktuálně schválené členské příspěvky. 
 
6) Členství zaniká 
       a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě; 
       b) zrušením členství na základě rozhodnutí Výkonné rady s možností odvolání k Členské schůzi; 
       c) zánikem spolku. 

 
Článek 9 

Orgány spolku 
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 
a) Členská schůze  
b) Výkonná rada 
 

Článek 10 
Členská schůze 

1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Členská schůze.  
 
2) Členskou schůzi svolává Výkonná rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonná rada je povinna 
svolat do jednoho měsíce Členskou schůzi, pokud jí o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku. 
Informaci o konání zasedání Členské schůze zasílá Výkonná rada 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 čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu 
zasedání. Nejpozději sedm dní před konáním zasedání Členské schůze zasílá Výkonná rada členům spolku 
návrhy materiálů, které je povinna předložit ke schválení. 



 
3) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý 
člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. 
 
4) Členská schůze: 
       a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov; 
       b) volí Výkonnou radu a odvolává ji; 
       c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předchozí rok; 
       d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období; 
       e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů; 
       f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob; 
       g) rozhoduje o zániku spolku.  
 
5) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.  
  
6) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členská schůze v souladu s odst. 2)  
tohoto článku stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.  
 
7) O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje Členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomni na zasedání Členské schůze. 
 

Článek 11 
Výkonná rada 

1) Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem spolku. 
 
2) Výkonná rada má tři členy. 
 
3) Výkonná rada volí ze svého středu předsedu. 
 
4) Členy Výkonné rady volí Členská schůze na dobu 2 let. 
 
5) Členy Výkonné rady odvolává Členská schůze. 
 
6) Výkonná rada má rozhodovací pravomoci. 
 
7) Za Výkonnou radu jedná její předseda. 
 
8) Výkonná rada má zejména tyto úkoly: 
       a) plnit úkoly a rozhodnutí Členské schůze a naplňovat strategický plán; 
       b) koordinovat činnost spolku; 
       c) pravidelně informovat členy spolku o své činnosti, nejméně 1 x za 4 měsíce; 
       d) bez zbytečných odkladů zveřejňovat usnesení ze svých jednání; 
       e) připravovat a svolávat jednání Členské schůze; 
       f) vést řádně agendu Členské schůze a seznam členů spolku; 
       g) archivovat veškeré zápisy schůze ze zasedání Členské schůze; 
       h) jmenovat a vysílat zástupce do domácích a mezinárodních sdružení rodičů waldorfských škol; 
       d) jednou za tři roky předložit Členské schůzi ke schválení strategický plán spolku a to tak, aby mohl být 
            projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.  
 

Článek 12 
Zásady hospodaření, Hospodář 

1) Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada, která předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření, 
včetně finanční závěrky. 
 



2) Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 
3) Hospodaření spolku se uskutečňuje podle zásad hospodaření stanovených Výkonnou radou.  
 
4) Na řádné hospodaření spolku dohlíží Hospodář, který vykonává svou činnost na základě pověření Výkonné 
rady. 
 
5) Hospodáře schvaluje na návrh Výkonné rady Členská schůze. 
 
6) Prostředky ke své činnosti získává spolek: 
      a) z darů, dotací a odkazů; 
      b) z příjmů z vlastní činnosti; 
      c) z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Výkonná rada a schvaluje Členská schůze. 
 
7) Se všemi svými prostředky nakládá spolek na základě usnesení Výkonné rady v souladu s rozpočtem 
spolku. 
 

Článek 13 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy, zvláště pak ustanovení  
§ 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákonník. 
 
Tyto stanovy byly přijaty Členskou schůzí v Karlových Varech dne 3.11.2016. 
 
 

 

Za správnost aktuálního znění stanov k 3.11.2016: 

 

 

 

 

 

 

Valerie Dubcová 

předsedkyně Výkonné rady 


