
STANOVY ŽELVA MELICHAR, z.s. 

I. Název a sídlo 

1.1 Název spolku: Želva Melichar, z.s. (dále jen "Spolek"). 

1.2 Sídlo spolku: Bítovská 1246/1, Michle, 140 00 Praha  

II. Právní poměry 

2.1 Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů zřízený v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

III. Cíle a činnost Spolku 

3.1 Cílem činnosti Spolku je podporovat aktivity dětí navštěvujících Základní školu Bítovská, Bítovská 1, Praha 
4 (dále jen Základní škola Bítovská), nevyplývá-li z kontextu jinak, a to zejména: 

- zajištění a rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči a školou a mezi rodiči navzájem; 

- vytváření nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti, mládež a rodiče; 

- příprava a organizace vzdělávacích projektů a programů se zaměřením na práci s dětmi a mládeží; 

-  výchova dětí a mládeže k participaci,  ke vzájemné toleranci  a pochopení,  k ekologicky  zodpovědnému 
životu; 

- rozvoj mobility, mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a výchova k Evropanství; 

-  spolupráce se Základní  školou Bítovská,  zejm.  podpora Základní  školy  Bítovská a  rozvoj  podmínek pro 
úspěšnou školní výuku; 

- zlepšování školního prostředí;

- informování zájemců o dění na Základní škole Bítovská; 

- seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli Základní školy Bítovská; 

- seznamování vedení Základní školy Bítovská s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílení se na 
jejich vyřizování; 

- příprava a pořádání kulturních, sportovních akcí a komunitních programů. 

3.2 Při své činnosti Spolek podporuje především sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže v jejich volném  
čase.  Svou  činností  hodlá  Spolek  přispívat  k  jejich  všestrannému  rozvoji  rovněž  v  oblasti  spolupráce  a 
navazování vztahů s ostatními dětmi a mládeží, a to nejen na regionální, ale i na evropské a globální úrovni. 

3.3 Spolek při své činnosti klade velký důraz na pěstování a posilování hodnot jako je vzdělanost, otevřenost  
a tolerance spolu s podporou volnočasových aktivit u dětí a mládeže. 

3.4 Spolek nezasahuje do činností týkajících se tvorby a realizace školního vzdělávacího plánu, metodiky 
výuky a směřování Základní školy Bítovská. 

IV. Členství ve Spolku 

4.1 Členem Spolku se na základě písemné přihlášky dostupné na internetových stránkách Základní školy  
Bítovská  v sekci  Spolku,  v tištěné  podobě  na  nástěnce  Spolku  na  Základní  škole  Bítovská  anebo  na 
sekretariátu  Základní  školy  Bítovská  může  stát  fyzická  osoba  starší  18  let  nebo  právnická  osoba,  která  
souhlasí s cíli Spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský příspěvek. 
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4.2 Členství vzniká: 

- přijetím písemné přihlášky výkonným výborem; a

- úhradou prvního členského příspěvku. 

4.3 Členství zaniká: 

- úmrtím fyzické osoby; 

- zánikem právnické osoby; 

- písemným oznámením o vystoupení ze Spolku; 

- vyloučením pro porušení stanov Spolku; 

- neuhrazením členského příspěvku; 

- zánikem Spolku. 

V. Práva a povinnosti členů 

5.1 Každý člen Spolku má právo: 

- účastnit se jednání valné hromady. Každý člen Spolku má 1 hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární  
orgán nebo zmocněný zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce 
(zmocnění se prokazuje písemnou plnou mocí); 

- být volen do orgánů Spolku, vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů a předkládat návrhy a podněty k 
činnosti orgánů a Spolku; 

- podílet se na činnosti Spolku, účastnit se akcí organizovaných Spolkem a požívat všech výhod z členství  
plynoucích; 

- být informován o aktivitách Spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými prostředky. 

5.2 Každý člen Spolku má povinnost: 

- jednat v zájmu Spolku a svým jednáním nepoškozovat jeho dobré jméno;

- dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru Spolku; 

- řádně a včas platit členské příspěvky; 

- napomáhat dle svých možností činnosti Spolku za účelem dosažení jeho cílů; 

- svědomitě a účelně nakládat se Spolku svěřenými prostředky a materiálním vybavením. 

VI. Orgány Spolku 

6.1 Orgány Spolku jsou: 

- valná hromada; 

- výkonný výbor; 

- sbor delegátů.

Strana 2 z 5



(A) VALNÁ HROMADA 

6.2 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a skládá se ze všech členů Spolku. Valnou hromadu svolá  
výkonný výbor vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů Spolku anebo Sboru delegátů anebo 2/3 výkonného 
výboru, a to do 30 dnů od doručení žádosti na adresu sídla Spolku. 

6.3 Pozvánka na valnou hromadu musí být členům doručena, a to buď zveřejněním na nástěnce v sídle 
Spolku anebo emailem (na emailovou adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku), vždy nejméně 15 dní před  
konáním valné hromady společně s programem jednání. V případě, že se valné hromady účastní všichni  
členové Spolku, mohou se tito členové společně vzdát práva na svolání dle předchozí věty, a to prohlášením 
100% členů Spolku o tomto vzdání se práva. 

6.4 Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna polovina všech členů Spolku. Není-li  
valná hromada schopná usnášení, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu nejdříve 10 dní po konání  
původní  valné  hromady,  přičemž  náhradní  valná  hromada  je  usnášeníschopná  bez  ohledu  na  počet 
přítomných členů. 

6.5 Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

6.6 Valná hromada zejména: 

- schvaluje stanovy Spolku a jejich změny; 

- rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Spolku; 

- rozhoduje o zániku, sloučení, přeměně či rozdělení Spolku a jeho vstupu či vystoupení do/z jiných spolků či  
korporací; 

- volí a odvolává členy výkonného výboru Spolku a jeho předsedu; 

- přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena Spolku.

6.7 Valná hromada se může sejít formou dílčích valných hromad, které vede delegát, zpravidla při konání  
třídních schůzek v jednotlivých třídách. V takovém případě se dílčí valné hromady musí uskutečnit v průběhu 
jednoho kalendářního  týdne a  být  z  nich vyhotoven  zápis  vč.  seznamu přítomných členů  Spolku,  vše  s  
podpisem delegáta třídy a jedním dalším členem Spolku, je-li takový přítomen. Dílčí valné hromady mohou  
projednávat  všechny otázky,  které  spadají  do pravomoci  valné hromady.  Usnášeníschopnost a  přijímání 
usnesení se posuzují na základě součtu hlasů jednotlivých dílčích valných hromad. Delegáta v případě jeho 
nepřítomnosti na dílčí valné hromadě může zastoupit člen výkonného výboru.

(B) VÝKONNÝ VÝBOR 

6.8  Výkonný  výbor  Spolku  se  skládá  z  předsedy  a  dvou členů,  volených  valnou hromadou.  Rozhodnutí 
výkonného  výboru  jsou  přijímána  většinou  hlasů  všech  členů  výkonného  výboru.  Výkon  funkce  člena 
výkonného  výboru  zaniká  uplynutím  funkčního  období,  odvoláním  člena  výkonného  výboru  valnou 
hromadou,  ukončením  členství  ve  Spolku,  nebo  písemným  vzdáním  se  funkce  doručeným  výkonnému 
výboru. Funkční období člena výkonného výboru jsou tři roky. Opětovná volba je možná. 

6.9  Výkonný  výbor  řídí  činnost  Spolku  a  rozhoduje  o  všech  věcech,  které  nejsou  stanovami  vysloveně 
vyhrazeny jinému orgánu Spolku.

6.10 Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku 
připojí svůj podpis předseda a alespoň jeden člen výkonného výboru Spolku. 

6. 11 Výkonný výbor se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena tohoto výboru, anebo na 
návrh sboru delegátů. 

6.12 Výkonný výbor zejména: 

- svolává valnou hromadu a sbor delegátů a připravuje program jednání valné hromady a sboru delegátů; 
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- přijímá řádně vyplněné přihlášky nových členů Spolku a vede seznam členů Spolku; 

- rozhoduje o vyloučení členů Spolku; 

- schvaluje dokumenty Spolku (mimo stanov Spolku);

-  rozhoduje  o  podání  žádostí  o  podporu  (grant,  sponzorský  dar  apod.),  o  přijetí  podpory,  o  podpisu a 
realizaci příslušných smluv vč. výběru potřebných dodavatelů a o dalších souvisejících úkonech;

- předkládá sboru delegátů ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku; 

-  rozhoduje  o  poskytnutí  finanční  či  jiné  podpory  členům  Spolku  nebo  třetím  osobám  vybraným  a 
odsouhlaseným výkonným výborem a sborem delegátů za účelem dosažení cílů Spolku;

 - nakládá s majetkem Spolku;

- řídí Spolek mezi jednáními valné hromady a sboru delegátů. 

(C) SBOR DELEGÁTŮ

6.13 Sbor  delegátů se  skládá  z delegátů  jednotlivých tříd.  Na schůzi  sboru  delegátů je  vždy přítomen i  
zástupce výkonného výboru, který má při hlasování jeden hlas (a to i je-li přítomno více členů výkonného 
výboru). 

6.14 Delegáti jsou vybráni ze členů Spolku v každé třídě. Při hlasování na schůzi sboru delegátů má každý 
delegát jeden hlas. Nezvolí-li si třída svého delegáta, je možné požádat o zastupování delegáta jiné třídy –  
takový delegát pak má při schůzi sboru delegátů na každou třídu zvlášť jeden hlas. Sbor delegátů se schází  
nejméně 2x za školní rok – dle potřeby, nejpozději  vždy před třídními schůzkami a svolává ho předseda 
Spolku. Sbor delegátů je usnášeníschopný při účasti více jak jedné poloviny všech delegátů včetně zástupce 
výkonného výboru a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas zástupce výkonného výboru. 

6.15 Sbor delegátů zejména:

- plní úkoly uložené výkonným výborem;

- pomáhá výkonnému výboru při jeho činnosti, zejména stanovování cílů činnosti na daný školní rok;

- dohlíží na hospodaření s majetkem Spolku;

-  schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku;

- navrhuje body programu valné hromady;

- koordinuje komunikaci mezi výkonným výborem a členy Spolku v jednotlivých třídách;

- rozhoduje o změně výše a/nebo periodicitě členského příspěvku;

6.16 Funkční  období  delegáta je  jeden rok;  delegát třídy nemůže zároveň  zastávat funkci  ve výkonném 
výboru. Funkce člena sboru delegátů zaniká:

- ukončením období, na které byl zvolen;

- smrtí delegáta;

- zvolením do funkce ve výkonném výboru;

- odstoupením doručeném výkonnému výboru;

- ukončením členství ve Spolku. 
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(D) ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SPOLKU

6.17 Všechny orgány Spolku v případě, že o dané potřebě rozhodne výkonný výbor Spolku, mohou hlasovat 
tzv. na dálku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiných prostředků komunikace na dálku. Hlasování  
zadává předseda nebo jiný člen výkonného výboru Spolku. 

6.18 Návrh musí obsahovat všechny skutečnosti důležité pro hlasování. 

6.19 Každý,  kdo hlasuje,  vyznačí  svůj  souhlas  slovem ANO,  svůj  nesouhlas slovem NE,  nebo označením 
příslušné možnosti na formuláři k hlasování. Pokud se nevyjádří do 7 dnů ode dne odeslání návrhu, má se za 
to, že se zdržel hlasování. 

6.20 V okamžiku, kdy nadpoloviční většina ze všech členů příslušného oránu Spolku vyjádřila svůj souhlas,  
nebo kdy nadpoloviční většina ze všech členů příslušného oránu Spolku vyjádřila svůj nesouhlas,  je toto  
rozhodnutí závazné a platné. Hlasování se uzavře po sedmi dnech.  

VII. Hospodaření Spolku 

7.1 Hospodaření Spolku se řídí platnými právními předpisy. 

7.2 Příjmy Spolku se skládají z: 

- členských příspěvků;

- dotací a grantů; 

- sponzorských darů fyzických či právnických osob;

 - příjmů z vlastní činnosti; 

- případných odkazů. 

7.3 Finanční i materiální prostředky Spolku užívá Spolek k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení 
svých cílů. Případný zisk Spolku je využíván k dosažení cíle Spolku. 

7.4 Výkonný výbor o hospodaření pravidelně informuje Sbor delegátů a jeho prostřednictvím podává valné 
hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1 Stanovy Spolku jsou závazné pro všechny členy Spolku. 

8.2 Změna stanov Spolku ve formě tohoto úplného znění byla přijata na valné hromadě Spolku konané dne 
…………………. a nabývají účinnosti dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku.

________________________ 

předseda výkonného výboru 

________________________ 

člen výkonného výboru 

________________________ 

člen výkonného výboru
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