
Stanovy občanského sdružení 
Společnost Waldorfské školy Příbram 

 

Čl. I Název a sídlo 

Občanské sdružení nese název „Společnost Waldorfské školy Příbram“.  
Sídlí na adrese: Společnost Waldorfské školy Příbram 

    Hornická 327, 261 01  Příbram II 
 

Čl. II Charakter sdružení 

Je dobrovolným sdružením fyzických osob, které chce dětem a dospělým všech 
věkových kategorií zprostředkovat možnost výchovy a vzdělávání založené na 
principech waldorfské pedagogiky. Své aktivity zaměřuje na své členy i veřejnost. 
 

Čl. III Základní cíle sdružení 

1. Vytvářet nezávislou soustavu waldorfského vzdělávání pro děti i dospělé a tím 
umožnit rodičům svobodnou volbu ve výběru vzdělávání svých dětí. 

2. Vytvářet společenství dětí, rodičů, učitelů a přátel fungující na principu sociální 
trojčlennosti. 

 

Čl. IV Předmět činnosti 

1. Podpora Waldorfské školy Příbram a tříd mateřské školy fungujících na 
principech waldorfské pedagogiky. 

2. Sdružování rodičů na mateřské a rodičovské dovolené s dětmi v rodinném 
centru pracujícím na principech waldorfské pedagogiky. 

3. Provozování lesního klubu pro děti předškolního věku pracujícího na principech 
waldorfské pedagogiky. 

4. Podpora domácího základního vzdělávání založeného na principech waldorfské 
pedagogiky. 

5. Mimoškolní činnost a vzdělávání. 
6. Podpora vzdělávání dospělých. 
7. Pořádání řemeslných a uměleckých kurzů. 
8. Pořádání kulturních akcí. 
9. Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí. 
10. Pořádání sportovních a turistických akcí. 
11. Spolupráce se subjekty stejného či podobného zaměření v ČR i zahraničí. 
12. Podpora vzniku terapeutického centra. 

 

Čl. V Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení může být fyzická osoba. Členství ve sdružení vzniká 
doručením písemné přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím člena 
z rozhodnutí rady, do rozhodnutí rady je hostujícím členem. Členové mladší 18 
let mají hlas poradní. 

 
2. Člen sdružení má právo: 

a. účastnit se zasedání valné hromady; 
b. volit radu, dozorčí radu a další orgány sdružení a být do nich volen, 

pokud dosáhl 18 let; 



c. účastnit se zasedání rady s hlasem poradním; 
d. vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke 

zprávám o činnosti sdružení; 
e. účastnit se aktivit pořádaných sdružením; 
f. být informován o činnosti sdružení. 
 

3. Hostující člen sdružení má právo: 
a. účastnit se zasedání valné hromady s hlasem poradním; 
b. vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke 

zprávám o činnosti sdružení; 
c. účastnit se aktivit pořádaných sdružením; 
d. být informován o činnosti sdružení. 

 
4. Člen sdružení a hostující člen mají povinnost: 

a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení; 
b. platit členské příspěvky; 
c. informovat sdružení o svých aktivitách týkajících se předmětu činnosti 

sdružení. 
 
5. Členství ve sdružení zaniká: 

a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze sdružení jednomu ze 
členů rady; 

b. rozhodnutím valné hromady o vyloučení; 
c. úmrtím člena sdružení; 
d. zánikem sdružení; 
e. nezaplacením členských příspěvků, a to ani v přiměřené době po 

předchozím upozornění, že příspěvek nebyl zaplacen. 
 

Čl. VI Organizační uspořádání 

1. Orgány sdružení jsou: 
a. valná hromada 
b. rada 
c. dozorčí rada 

 
2. Valná hromada 

a. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada jeho členů.  
b. Valná hromada zasedá nejméně jednou ročně. 
c. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny 

členů starších 18 let. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou 
všech přítomných. 

d. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolává se ve lhůtě 15 dnů 
náhradní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná 
za přítomnosti alespoň 30% členů. 

e. Valná hromada: 
i) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, pro změnu stanov je 

třeba dvoutřetinová většina všech přítomných; 
ii) projednává dlouhodobou koncepci rozvoje sdružení; 
iii) projednává plán činností sdružení; 
iv) schvaluje zprávu o hospodaření sdružení; 
v) volí z řad členů sdružení radu a dozorčí radu sdružení a 

případně je odvolává; 



vi) rozhoduje o případném zániku sdružení, pro odsouhlasení 
zániku je třeba dvoutřetinová většina všech přítomných. 

f. Valnou hromadu svolává rada elektronicky oznámením, případně jiným 
způsobem, všem členům starším 18 let a vyvěšením na internetové 
stránky sdružení, a to nejméně 7 dní před jejím zasedáním. Pozvánka 
musí obsahovat název a sídlo společnosti, termín, místo konání 
zasedání a program jednání. 

g. Ze zasedání valné hromady vyhotoví zapisovatel do třiceti dnů zápis. 
Zápis vyvěsí na internetové stránky sdružení. 

 
3. Rada 

a. Rada je výkonným orgánem společnosti. 
b. Rada vystupuje jménem sdružení a řídí jeho činnost v období mezi 

zasedáními valné hromady. 
c. Rada jedná na základě dlouhodobé koncepce rozvoje sdružení. 
d. Rada je nejméně sedmičlenná, funkční období rady je dvouleté. 
e. Rada odpovídá za svou činnost valné hromadě. 
f. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a 

pokladníka.  
g. Předseda a místopředseda rady jsou statutárními zástupci sdružení a 

mohou vystupovat a jednat jménem sdružení, a to každý samostatně. 
h. Rada může pověřit člena společnosti k zastupování společnosti 

v konkrétní záležitosti. 
i. Zasedání rady svolává předseda. Pozvánku s programem zasedání zašle 

elektronicky nejméně 7 dní předem členům rady a dozorčí rady a vyvěsí 
ji na internetové stránky sdružení. 

j. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů 
rady. Usnesení rada přijímá konsenzuálně. Pokud nedojde ke konsenzu 
v přiměřené době, pak nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

k. Ze zasedání rady je vyhotoven zápis, který je elektronicky zaslán 
členům rady a dozorčí rady a vyvěšen na internetových stránkách 
sdružení. 

l. Rozhodnutí rady, která jsou v rozporu s cílem sdružení, jsou neplatná. 
O neplatnosti rozhodnutí rady rozhodne valná hromada svolaná dozorčí 
radou na návrh kteréhokoli člena sdružení. 

m. Rada vypracovává vnitřní předpisy sdružení.  
n. Rada zajišťuje vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje sdružení, 

kterou předkládá valné hromadě. Koncepci vyvěsí na internetových 
stránkách sdružení. 

o. Hospodář vede seznam členů sdružení. V seznamu je uvedeno jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo 
člena. V případě ukončení členství je záznam ze seznamu vymazán. 

p. Členství v radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě. 
 
4. Dozorčí rada 

a. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na 
hospodaření společnosti a vykonává-li sdružení činnost v souladu se 
stanovami a právními předpisy. 

b. Dozorčí rada je tříčlenná. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.  
c. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v radě. 



d. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a 
svolává podle potřeby její zasedání.  

e. Usnesení dozorčí rada přijímá nadpoloviční většinou členů dozorčí rady. 
f. Ze zasedání dozorčí rady je vyhotoven zápis, který je elektronicky 

zaslán členům rady a dozorčí rady a vyvěšen na internetových 
stránkách sdružení. 

g. Dozorčí rada i její jednotliví členové mají právo nahlížet do všech 
dokladů sdružení, zejména do účetnictví, a vyžadovat informace od 
rady. 

h. Dozorčí rada přezkoumává účty a vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření 
sdružení za minulý rok. 

i. V případě zjištěných nedostatků informuje o této skutečnosti radu a 
vyzve ji k nápravě. Pokud nedojde v přiměřené době k nápravě, svolá 
zasedání valné hromady. 

 

Čl. VII Hospodaření sdružení  

1. Příjmy sdružení tvoří: 
a. Členské příspěvky. Výši a splatnost členských příspěvků stanovuje rada 

jedenkrát ročně v březnu před valnou hromadou a zveřejňuje je na 
internetových stránkách sdružení. 

b. Granty, dotace. 
c. Dary, sponzorské dary. 
d. Příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. 
e. Mimořádné členské příspěvky schválené radou. 
 

2. Prostředky sdružení jsou používány v souladu s předmětem činnosti sdružení. 
 

3. Rada zajišťuje řádné vedení účetnictví sdružení, vypracovává zprávu o 
hospodaření za uplynulý rok a navrhuje rozpočet. Jmenované předkládá valné 
hromadě. 

 

Čl. VIII Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení  

V případě zániku sdružení jmenuje rada likvidátora, který provede likvidaci podle 
platných právních předpisů. Majetek sdružení je po provedené likvidaci předán jiné 
právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou 
činností a jejíž výběr podléhá schválení valné hromady. 
 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami dne 20. 6. 2013 


