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II.
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
III.
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je:
2. Sdružovat zájemce z řad odborné a laické veřejnosti, kteří mají zájem podílet se na
podpoře Montessori pedagogiky a implementace Montessori metody do praxe
předškolních a školských zařízení.
3. Sdružovat rodiče dětí a žáků navštěvujících Montessori zařízení (MŠ, ZŠ)
4. Podporovat výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež, realizovanou metodami
Montessori pedagogiky.
5. Vyhledávání, aktivizace a podpora sil směřujících k naplňování těchto cílů
6. Propagační a popularizační činnost, pořádání dalších odpovídajících akcí k danému
té~
informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se
dané problematiky
7. Tyto cíle bude sdružení naplňovat formou navazování partnerství a spolupráce se
školskými zařízeními, s dalšími nestátními neziskovými organizacemi a orgány
veřejné správy a samosprávy

IV.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení
orgánů sdružení
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Sdružení vede písemnou evideq.ci členů.
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5. Zánik
a.
b.
c.
d.
e.

členství:
vystoupením člena písemným oznámením
úmrtím člena
u právnické osoby jejím zrušením
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
zánikem sdružení

V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a. POdJ.1etse na činnosti sdružení
b. volit do orgánů sdružení
c. být volen do orgánů sdružení
d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy sdružení
b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
3. Členje povinen platit členské příspěvky ve výší stanovené valnou hromadou, a to
vždy k 31.10. za běžný kalendářní rok

VI.
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a. valná hromada
b. výbor
c. členská základna

VII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však lx ročně. Výbor svolá
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov sdružení
b. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,
rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c. volí na dobu 2 let členy výboru
d. rozhoduje o zrušení členství
e. rozhoduje o zrušení sdružení

5. Valná hromada je usnášení schop~ je-li přítomna nadpoloviční většina všech č
Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o
~\erstllo
sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, Vj ~~
,
věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

VIII.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
5. Výbor zejména:
a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b. koordinuje činnost sdružení
c. svolává valnou hromadu
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Předseda nebo místopředseda výboru zastupují sdružení navenek, jednají jeho jménem
samostatně a ke svému jménu na listině připojí podpis a otisk razítka
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor

IX.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Z majetku jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. výnosy majetku
c. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
d. granty, dotace
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schvá1eného valnou hromadou
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X.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
'} O
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí
valné hromady
b. rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání

XI.
Závěrečné ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z
osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle
sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
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