ŠKOLNÍ SDRUŽENÍ
STANOVY
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I.
Úvodní ustanovení
Občanské sdružení Sdružení na podporu Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno,
(dále jen Sdružení) se zakládá podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Sdružení je dobrovolné nestátní sdružení fyzických a právnických osob. Toto sdružení je bez politického
zaměření.
Sdružení je právnickou osobou oprávněnou jednat v právních vztazích svým jménem a na svou majetkovou odpovědnost.
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

II.
Název a sídlo Sdružení
1. Sdružení používá název Sdružení na podporu Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65,
Brno.
2. Sídlem Sdružení je Brno, Lerchova 65, PSČ 602 00.
III.
Cíle činnosti Sdružení
Cílem Sdružení je poskytování pomoci Cyrilometodějské církevní základní škole v Brně, Lerchova 65 při
rozvíjení výchovné a vzdělávací činnosti. Chce poskytovat duchovní, finanční i hmotnou podporu školních a
mimoškolních aktivit, zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních hodnot a projektů rozvoje
jazykové, estetické a etické výchovy žáků včetně výpomoci sociálně slabším žákům.
IV.
Členství
1. Členem Sdružení se může stát fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku do Sdružení a která současně souhlasí se stanovami a podporuje cíle Sdružení.
2. Členství potvrzuje výbor Sdružení písemně do jednoho měsíce od doručení přihlášky.
3. Členství ve Sdružení zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení člena, rozhodnutím valné
hromady o vyloučení, úmrtím nebo zánikem Sdružení.
V.
Orgány Sdružení
1. Organizační strukturu Sdružení tvoří valná hromada, výbor a revizní komise.
2. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada, která se schází nejméně jednou za rok.
Valná hromada:
 volí a odvolává předsedu a členy výboru,
 schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření,
 určuje koncepci a cíle Sdružení,
 stanovuje výši členských příspěvků,
 schvaluje rozpočet, vylučuje členy,
 rozhoduje o zániku Sdružení.
Zasedání valné hromady svolává předseda nejméně čtrnáct dnů před termínem. Valná hromada je schopna
usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasuje se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána
prostou většinou přítomných členů. Není-li po 15-ti minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou

hromadu jako hodina zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada schopna usnášení při jakémkoliv počtu členů.
Výbor je statutárním a výkonným orgánem Sdružení oprávněným jednat jeho jménem. Zastupuje Sdružení
vůči třetím osobám a vykonává příslušná práva Sdružení. Výbor má šest členů. Členy výboru volí valná
hromada na dobu dvou let. Členství ve výboru je čestné. Výbor rozhoduje o všech otázkách týkajících se
činnosti Sdružení, pokud o nich podle stanov nepřísluší rozhodovat valné hromadě nebo si je valná hromada
k rozhodování nevyhradí.
Výbor je schopen usnášení při přítomnosti nadpolovičního počtu členů a rozhoduje prostou většinou hlasů
přítomných členů. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem, svolává a řídí jednání valné hromady a vyřizuje běžné záležitosti Sdružení. V případě kolizních hlasování výboru má předseda rozhodující hlas. Při dlouhodobější nepřítomnosti zastupuje
předsedu místopředseda.
Pokud je k platnosti úkonů předepsaná písemná forma, podepisuje za Sdružení předseda a místopředseda
nebo předseda a další člen výboru nebo místopředseda a další člen výboru.
Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení. Revizní komise sleduje dodržování stanov Sdružení a plnění obecně závazných předpisů. Jejím členem nemůže být člen výboru. Revizní komise má přístup ke všem
podkladům rozhodovací a hospodářské činnosti Sdružení. Revizní komise je tříčlenná, jmenuje a odvolává ji
valná hromada. Výkon funkce v revizní komisi je čestný.
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VI.
Zásady hospodaření
Hospodaření Sdružení se řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami.
Příjmy Sdružení tvoří členské příspěvky jeho členů, dary a dotace, příjmy ze vzdělávací a jiné činnosti v
souladu s cíli Sdružení.
Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na podporu cílů Sdružení.
Kontrolu hospodaření provádí na pokyn výboru nebo valné hromady revizní komise.

VII.
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají hlasovací právo na valné hromadě, včetně práva volit a být volen do všech orgánů Sdružení.
2. Členové podporují a hájí zájmy Sdružení a zdržují se jednání, které by mohlo jeho zájmy ohrozit.
3. Členové jsou zejména povinni:
 aktivně se podílet na činnosti Sdružení,
 dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Sdružení,
 platit členské příspěvky.
Porušení uvedených povinností může být důvodem pro vyloučení.
VIII.
Zánik Sdružení
1. Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady, které musí schválit dvoutřetinová většina přítomných členů. V tomto případě valná hromada rozhodne, jak bude naloženo s majetkem.
2. Sdružení dále zaniká zákonem stanoveným způsobem.

