Stanovy
,,Klubu rodičů“ při MŠ Brno, Tišnovská 169, p.o.
I.
Název a sídlo sdružení
Sdružení má název ,,Klub rodičů“ při MŠ Brno, Tišnovská 169,p.o.Je to dobrovolné sdružení bez registrace
II.
Cíl a činnost sdružení
Cílem činnosti tohoto sdružení je spolupráce rodičů a pedagogických pracovníků při výchově a
vzdělávání dětí. Projednává zejména koncepci výchovně vzdělávací práce, podmínky zabezpečení
školy v oblasti materiální, hospodářské, provoz školy, hygienické a stravovací podmínky dětí,
možnosti vzájemné spolupráce a sponzorování školy.
III.
Orgány sdružení
Shromáždění členů
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem sdružení, všichni členové mají právo zúčastnit se jeho
jednání. Členy sdružení jsou rodiče dětí, docházejících do MŠ .
Členství vzniká nástupem dítěte do MŠ a zaniká ukončením docházky do MŠ.
Do výlučné působnosti shromáždění členů náleží:
a) schválení a změna stanov
b) volba a odvolání členů předsednictva a revizora účtu
c) schválení výše ročního příspěvku na činnost sdružení, popř. i způsob úhrady
Shromáždění členů svolává předsednictvo 1x za pololetí. V případě potřeby lze shromáždění svolat
kdykoliv.
Předsednictvo
Předsednictvo sdružení se skládá z 5 – ti členů, volí je shromáždění členů. Předsedu předsednictva a
jednatele ( pokladník ) volí jeho členové. Předsednictvo je orgánem, který zastupuje sdružení vůči
třetí osobě. Člena předsednictva volí shromáždění členů. Funkční období členů předsednictva je
jeden rok. Předsednictvo vytváří a řídí organizaci práce sdružení.Odpovídá za řízení sdružení v zájmu
členů. Předsednictvo odpovídá za svou činnost shromáždění členů. Písemnosti sdružení podepisuje
předseda nebo jednatel - pokladník sdružení.

Revizor účtu
Sdružení má jednoho revizora účtu. Je volen shromážděním členů. Jeho činnost spočívá v kontrole
účetní evidence a pokladny. Funkční období revizora účtu činí 1 rok
IV.
Zásady hospodaření družení
1) Sdružení hospodaří s finančními prostředky získanými z členských příspěvků a ze
sponzorských darů
2) Finanční prostředky sdružení slouží k zajištění akcí dětí, které nejsou hrazeny z rozpočtu MŠ ,
např. kulturní akce dětí, sportovní a turistická činnost dětí a další
3) Prostředky nevyužité koncem školního roku se převádějí do příštího školního roku – jsou
nevratné.

Členské příspěvky
1) Členské příspěvky jsou vybírány v hotovosti – pokladníkem v předem dohodnutém termínu,
nebo jsou rodiči zasílány na bankovní účet Klubu rodičů, kde jsou uloženy.
2) Výši členských příspěvků stanoví shromáždění sdružení na začátku školního roku.
3) Pokud příslušnou finanční částku na školní rok rodič neuhradí, nemůže se jeho dítě
zúčastňovat akcí v rámci programu MŠ a využívat pomůcek a dárků.( Vánoce, Den dětí,
výlety, divadla, koncerty).
4) Když se rodič během školního roku rozhodne ukončit docházku svého dítěte z jakéhokoliv
důvodu, bude mu adekvátní částka z KR vrácena.

Vedení evidence hospodaření
1) Sdružení vede pokladní knihu, která je vedena podle běžných zásad hospodaření
( v kompetenci pokladníka )
2) Veškeré pokladní operace se provádějí jen na základě příjmových a výdajových dokladů nebo
na podkladě původních dokladů – faktur. Pokladní doklady musí mít patřičné náležitosti.
3) Zálohy jednotlivým osobám se poskytují s uvedením termínu pro jejich vyúčtování.
4) Sdružení vlastní a nakládá pouze s peněžitým majetkem. Není vlastníkem ostatního
hmotného majetku.
5) Hmotné dary vyjma peněžitých, které byly adresovány Klubu rodičů, předá fyzicky i účetně do
vlastnictví MŠ, samo Sdružení tyto dary neeviduje ani o nich neúčtuje.

Kontrola hospodaření
Kontrolu hospodaření provádí revizor účtu podle potřeby, nejméně 2x ročně. O výsledku podává
zprávu předsednictvu a shromáždění členů.
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