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Stanovy Sdružení přátel waldorfské školy 

v Semilech 
 

Čl. I 

Základní ustanovení 

 

Název sdružení je: „Sdružení přátel waldorfské školy v Semilech“, dále jen Sdružení. 

 

Sídlem Sdružení jsou Semily, Tyršova 485, psč 513 01. 

 

 

 

Čl. II 

Právní postavení Sdružení 

 

Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, v 

platném znění, sdružující občany na základě jejich společného zájmu. 

 

 

Čl. III 

Poslání a cíle Sdružení 

 

1. Spolupráce se Základní školou a střední školou waldorfskou v Semilech (ZŠaSŠW) a 

Waldorfskou mateřskou školou v Semilech (WMŠ). 

2. Spolupráce s ostatními institucemi orientujícími se na waldorfskou pedagogiku. 

3. Organizovat a podílet se na organizování akcí presentujících ZŠaSŠW, WMŠ a waldorfskou 

pedagogiku vůbec. 

4. Organizovat a podílet se na organizování mezinárodních akcí, vč. výměnných pobytů dětí. 

5. Organizovat a podílet se na organizování zájmové činnosti, kroužků pro děti i dospělé. 

6. Spolupráce na řešení případů sociální pomoci potřebným rodinám. 

7. Spolupráce na pořádání odborných seminářů a přednášek. 

8. Podílet se na hospodářském zabezpečení chodu ZŠaSŠW a WMŠ. 

9. Výsledky své práce, výsledky  ZŠaSŠW a ostatních institucí dle bodu 2 zveřejňovat a 

popularizovat. 

 

 

Čl. IV 

Členství 

 

1. Formy členství 

 řádný člen 

 přispívající člen 

 čestný člen 

 

2. Řádným členem  se může stát každá fyzická osoba starší 15 let a každá právnická osoba, 

která souhlasí s posláním a cíli Sdružení a zaváže se, že bude řídit jejími stanovami.  Fyzická 

osoba mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce.  Právnickou osobu zastupuje její 
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statutární orgán či jím pověřená osoba starší 18 let, splňující podmínky kladené na člena - 

fyzickou osobu. 

O přijetí řádného člena rozhoduje Rada Sdružení na základě písemné přihlášky. Řádné členství 

vzniká dnem následujícím po dni rozhodnutí Rady o přijetí za řádného člena. 

 

3. Přispívající člen je alternativní forma řádného členství s upravenými právy a povinnostmi 

člena. 

 

4. Čestné členství uděluje Valná hromada Sdružení na návrh Rady Sdružení, a to především za 

výjimečnou, mimořádnou činnost na poli pedagogiky či za mimořádné zásluhy o rozvoj a 

činnost  a propagaci Sdružení, ZŠaSŠW a waldorfské pedagogiky vůbec. Čestnými členy 

mohou být jmenovány osobnosti či právnické osoby na poli vědy, kultury, politiky školství aj. 

K jmenování čestným členem je předán pamětní list. 

 

5. Zánik členství 

Řádné členství a přispívající členství zaniká 

a) úmrtím člena, 

b) neplacením členských příspěvků bez závažných důvodů ani po písemném 

upozornění, 

c) rozhodnutím Rady o zrušení členství na základě písemné žádosti člena, 

d) rozhodnutím Valné hromady, 

e) zánikem Sdružení, 

f) u právnické osoby též jejím zánikem 

 

Rozhodne-li Rada o zániku členství dle bodu b), má vyloučený právo se odvolat k nejbližší 

Valní hromadě, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne následujícím po dni doručení písemného 

vyrozumění o zániku členství. Rozhodnutí o zániku členství je v tomto případě neúčinné až do 

doby rozhodnutí Valné hromady. 

 

Čestné členství zaniká rozhodnutím Valné hromady a zánikem Sdružení; u právnické osoby též 

jejím zánikem. 

 

 

6. Práva členů 

Řádný člen má právo 

 účastnit se akcí Sdružením organizovaných a akcí, na kterých se Sdružení podílí, 

 být informován o činnosti Sdružení a pořádaných akcích, 

 volit a být volen do orgánů Sdružení, 

 být včas informován o termínu konání Valné hromady, 

 účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady,  

 podávat Radě návrhy pro jednání Valné hromady, 

 hlasovat o návrzích při jednání Valné hromady, 

 obracet se na orgány Sdružení s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření, 

 být informován o jednání orgánů Sdružení, 

 studovat odbornou literaturu a dokumentační materiály v majetku Sdružení. 

 

Člen přispívající nemá právo volit a být volen do orgánů Sdružení a hlasovat o návrzích.  
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Člen čestný má práva stejná jako člen přispívající. 

 

7. Povinnosti členů 

Členové Sdružení jsou povinni 

 při své činnosti v rámci Sdružení dbát naplňování poslání a cílů Sdružení, 

 dodržovat Stanovy Sdružení 

 svědomitě vykonávat svou funkci v případě zvolení, 

 řádně a včas platit členské příspěvky, 

 ve svém občanském životě neznevažovat poslání a cíle Sdružení, jakožto i 

poškozovat jeho jméno a pověst. 

 

Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy. 

 

Čl. V 

Orgány Sdružení 

 

1. Orgány Sdružení jsou  

 Valná hromada 

 Rada Sdružení 

 Revizor 

 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Je tvořena všemi členy Sdružení. Valnou 

hromadu svolává Rada  minimálně jedenkrát ročně. Rada svolá Valnou hromadu mimořádně 

také tehdy, požádá-li o to nejméně polovina členů Sdružení. Mimořádná Valná hromada musí 

být svolána nejdéle do jednoho měsíce od podání žádosti na její svolání Radě. Jednání 

mimořádné Valné hromady se týká jen záležitostí, pro které byla svolána.  

 

Valná hromada  

 schvaluje Stanovy a Organizační řád Sdružení a jejich změny a doplňky, 

 schvaluje plán činnosti Sdružení pro příslušné období, výroční zprávu Sdružení za 

uplynulé období, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření Sdružení, 

 volí na dobu jednoho roku a odvolává členy Rady a Revisní komise, 

 rozhoduje o výši členských vždy pro příslušné období, 

 rozhoduje o zrušení členství, 

 rozhoduje o udělení a zániku čestného členství, 

 rozhoduje o zániku Sdružení, 

 rozhoduje o písemných návrzích členů, podaných nejméně 3 dny před konáním 

Valné hromady. Návrhy podané po této lhůtě nemusejí být k jednání připuštěny. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno min. 10 členů. Hlasovací právo členů 

Sdružení je  rovné. Člen Sdružení vykonává svá práva na Valné hromadě vždy osobně.  

O změně Stanov a o zániku Sdružení rozhoduje Valná hromada absolutní většinou hlasů členů 

Sdružení, v ostatních věcech rozhoduje většinou hlasů přítomných členů Sdružení.  

Hlasování na jednání Valné hromady se provádí vždy aklamací. Valná hromada zvolí vždy 

nejprve zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 
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Variantou hlasování aklamací členů přítomných na jednání Valné hromady je hlasování ke 

konkrétní otázce písemnou formou.  

 

3. Rada je výkonným orgánem Sdružení, který se za svou činnost  odpovídá Valné hromadě. 

Rada má 5 členů. Rada řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady. Radu 

svolává předseda Rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady nejméně šestkrát ročně.  

Rada  

 volí ze svých členů a odvolává předsedu, místopředsedu a pokladníka Rady, 

 koordinuje činnost Sdružení, 

 svolává Valnou hromadu, 

 zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady, 

 rozhoduje o přijetí za člena Sdružení, 

 navrhuje zrušení členství, 

 rozhoduje o zániku členství na základě žádosti člena, 

 rozhoduje o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin Sdružení, 

 projednává návrhy členů Sdružení podané Radě, 

  zajišťuje řádné vedení účetnictví, k čemuž může pověřit jiného člena Srdužení, příp. 

i externistu,  

 zajišťuje vybírání členských příspěvků. 

 

Členem Rady nemůže být ředitel ZŠaSŠW v Semilech. 

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Podepisování za Sdružení se provádí tak, že ve věcech majetkové povahy k vytištěnému nebo 

napsanému názvu Sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis předseda nebo  v jeho 

nepřítomnosti místopředseda a jeden další člen Rady. V ostatních případech postačí podpis 

předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy anebo člena Rady k tomuto úkonu zmocněného. 

Rada přebírá pravomoci Valné hromady v případě, že se tato přes opakované dvojí svolání v 

průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců nesejde usnášení schopná.  

Rada je partnerem pro kolegium učitelů ZŠaSŠW v Semilech. 

 

 

4. Revizor je kontrolním orgánem Sdružení, který se za svou činnost odpovídá Valné hromadě.  

Revizora volí a odvolává Valná hromada z řad členů sdružení. Revizor nemůže být zároveň 

členem Rady. 

Revizor vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje Radu na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. Pro 

zasedání Valné hromady zpracovává revizní zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 

Revizor má právo se účastnit všech jednání Rady  Sdružení s hlasem poradním; je volen na 

dobu jednoho roku. 

 

 

Čl. VI 

Zásady hospodaření 

 

Způsob hospodaření SPWŠ v Semilech se řídí platnými zákony a předpisy s nimi souvisejícími. 

O přidělení finančních příspěvků a dotací na jednotlivé akce a činnosti organisované Sdružením 

nebo na organizování kterých se Sdružení podílí, rozhoduje Rada. 
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Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: 

 dary, příspěvky a odkazy fyzických nebo právnických osob, 

 výnosy majetku, 

 příjmy z činnosti při naplňování poslání a cílů Sdružení, 

 členské příspěvky.    

Za hospodaření odpovídá Rada, která předkládá Valné hromadě svolané v jednoročním cyklu 

zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky za předchozí účetní období. 

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

 

 

Čl. VII 

Zánik Sdružení 

 

Sdružení zaniká  

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady 

nebo  

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

Má-li Sdružení zaniknout způsobem uvedeným pod písm. a), rozhodne současně Valná 

hromada o způsobu majetkového vypořádání. 

 

 

Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 

 

Procedurální otázky, volební a hlasovací mechanismy, výše a způsob vybírání členských 

příspěvků a další podrobnosti mohou být upraveny Organizačním řádem Sdružení. 

Tyto Stanovy nabyly platnost po schválení Valnou hromadou Sdružení dne 25. května 2006  a 

byly vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky dne ................................ pod 

číslem ............................. Tímto pozbyly platnosti dosavadní stanovy č. II/S-OVS/1-32821/97-

R.  

 

 


