Nová alternativní škola, z.s.
Stanovy spolku
Čl.I
Název a sídlo
1. Nová alternativní škola, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Brně, na adrese
Arbesova 6, PSČ 638 00.
Čl. II
Účel spolku
1. Účel spolku je zaměřen na předškolní a školní výchovu v oblasti vzdělávání
alternativním a intuitivním způsobem, v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem v ČR (dále jen “RVP”

Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) vlastní vzdělávací aktivity ve vzdělávacích oblastech RVP;
b) zajišťování rozšiřování kvalifikace pedagogů v alternativním směru;
c) organizování přednášek a seminářů, za účelem šíření alternativní předškolní a školní
výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost;
d) oslovování sponzorů za účelem financování provozních nákladů;
e) propagace aktivit spolku;
f) poradenské a konzultační činnosti v oblasti výchovy dětí;
g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
h) pomoc při hledání fundraisingových příležitostí;
i) organizace a pořádání zájmových kroužků;
j) podpora sportovního vyžití dětí, organizace, pořádání a vytváření dětských táborů,
zotavovacích akcí v době trvání více jak 5 dní v různém období, převážně v době
školních prázdnin a volna pro děti a dospělé v každém věku;
k) osvěta v oblasti sportovního tréninku v souvislosti se zdravím, vedení a organizace
moderních forem pohybů a sportů jako je parkour, gymnastika a acroyoga pro děti a
mládež pod pracovním názvem Movement akademie.
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Čl. IV
Obecné podmínky členství ve spolku
1. O vzniku členství rozhoduje Členská schůze; rozhodnutí Členské schůze musí být
jednomyslné. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na
ustavující schůzi spolku. Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická i právnická
osoba, která souhlasí se stanovami Spolku a jeho účelem a chce se podílet na jejich
naplňování, splňuje podmínky pro příslušný druh členství, o který žádá, jak jsou pro
každý druh členství definovány níže v tomto článku.
2. Členství může být řádné a přidružené.
3. Za řádného člena Spolku může být přijata fyzická osoba starší 18 let nebo právnická
osoba, která podá řádně vyplněnou žádost o členství. Řádné členství je spojeno
s hlasovacím právem na Členské schůzi. Řádnými členy jsou všichni zákládající
členové Spolku.
4. Za přidruženého člena Spolku může být přijata fyzická osoba mladší 18 let. U
fyzických osob mladších 18 let je ke vzniku přidruženého členství ve Spolku nutný
souhlas zákonného zástupce, a to písemnou formou.
5. Žádost o přijetí za člena Spolku lze u kteréhokoliv druhu členství podat v písemné
formě nebo elektronicky na kontaktní e-mail.
V.
Vznik členství ve Spolku
1. O vzniku řádného člena rozhoduje Členská schůze, rozhodnutí Členské schůze musí
být jednomyslné. O vzniku přidruženého členství rozhoduje předseda.
2. Přihláška musí obsahovat následující základní údaje:
a) jméno a příjmení / obchodní firma;
b) datum narození / identifikační číslo (IČ);
c) adresa trvalého bydliště / adresa sídla;
d) telefon/mobilní telefon;
e) e-mailová adresa;
f) v případě žádosti právnické osoby o členství údaje dle písm. b), c) a d) tohoto
odstavce o fyzických osobách, které budou oprávněny vykonávat její členská
práva;
g) souhlas se stanovami a účelem Spolku;
h) datum podání přihlášky;
i) podpis žadatele o členství / podpis osoby oprávněné jednat za právnickou
osobu.
3. Přílohou přihlášky musejí být doklady prokazující skutečnosti tvrzené v přihlášce,
nejsou-li veřejně přístupné.
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4. Podáním řádné vyplněné přihlášky žadatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem stanov
Spolku, tyto bere na vědomí a souhlasí s nimi a zavazuje se tyto bez výhrad dodržovat.
Podáním řádně vyplněné přihlášky žadatel současně vyslovuje souhlas se zpracováním
osobních údajů obsažených v přihlášce pro účel stanovený níže. Žadatel bere na
vědomí, že všechny údaje uvedené v přihlášce budou shromažďovány a zpracovány
výhradně pro účely vedení seznamu členů Spolku, jak je upraven v čl. VIII stanov.
Tyto údaje mohou být použité pro statistické údaje a pro vnitřní potřebu Spolku.
5. Členská schůze rozhodne o řádném členství žadatele na svém řádném zasedání po
obdržení řádně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami. Předseda rozhodne o
přidruženém členství bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po obdržení
řádně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami. Členství řádné a přidružené
vzniká vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele za člena a zaplacením vstupního
příspěvku a ročního příspěvku žadatelem na příslušné období. V případě, že žadatel
nezaplatí vstupní příspěvek a roční příspěvek v plné výši do 30 dnů ode dne doručení
oznámení o přijetí žadatele za člena v plné výši, jeho členství ve Spolku bez dalšího
zaniká.
6. O přijetí či nepřijetí za člena do Spolku bude žadatel Spolkem písemně nebo
elektronicky vyrozuměn do 15 dnů od přijetí rozhodnutí.
7. Souběh různých druhů členství ve Spolku není přípustný. Člen však může požádat o
změnu druhu členství, splňuje-li podmínky pro tento druh členství. Žádost o změnu
druhu členství posoudí orgán, který dle stanov rozhoduje o příslušném členství, o které
žadatel změnou žádá a rozhodne o něm ve lhůtě pro posouzení žádosti o přijetí nového
člena.
8. Členská schůze může stanovit další podmínky související s takovou změnou druhu
členství, zejména povinnosti člena zaplatit/doplatit vstupní poplatek.
9. Členství ve Spolku je nepřevoditelné na jinou osobu.
10. Na členství ve Spolku není právní nárok.

VI.
Zánik členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze Spolku;
b) vyloučením člena ze Spolku;
c) smrtí v případě, že je člen fyzickou osobou;
d) zrušením/konkurzem/likvidací v případě, že je člen právnickou osobou;
e) nezaplacením vstupního příspěvku nebo ročního členského příspěvku ve lhůtě
uvedené v čl. V. odst.5 stanov;
f) zánikem Spolku.
2. Vystoupení ze Spolku musí být učiněno písemně a zasláno doporučenou poštou na
adresu sídla Spolku nebo elektronicky na kontaktní e-mail Spolku. Členství zaniká
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

dnem doručení vystoupení nebo dnem uvedeným ve vystoupení, který nepředchází dni
doručení.
Důvody pro vyloučení člena ze Spolku:
a) hrubé poškození pověsti Spolku;
b) opakované porušování stanov Spolku či neplnění členských povinností podle
stanov a zákona;
c) ohrožování či maření plnění účelu a hlavní činnosti Spolku.
O vyloučení řádného člena rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou všech
hlasů. Členská schůze umožní řádnému členovi, o jehož vyloučení se jedná, aby podal
písemné vysvětlení před zasedáním Členské schůze nebo osobně na zasedání. Své
rozhodnutí Členská schůze neprodleně doručí písemně nebo na e-mailovou adresu
uvedenou na seznamu členů. Proti rozhodnutí Členské schůze se nelze odvolat.
O vyloučení přidruženého člena rozhoduje Předseda. Před vyloučením informuje
Předseda řádné členy o svém záměru jej vyloučit a o důvodech vyloučení a vyzve
řádné členy, aby se k těmto důvodům vyjádřili ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení.
Své rozhodnutí Předseda neprodleně doručí písemně nebo na e-mailovou adresu
uvedenou na seznamu členů vyloučeného řádného člena. Proti rozhodnutí Předsedy se
může vylučovaný přidružený člen písemně odvolat k Členské schůzi, a to do 10 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Členská schůze může rozhodnutí
Předsedy potvrdit, nebo zrušit.
Členství v případě vyloučení člena zaniká:
a) doručením rozhodnutí o vyloučení dle čl. VI. odst. 4 těchto stanov;
b) uplynutím lhůty k odvolání uvedené v č. VI. Odst. 5 těchto stanov;
c) doručením oznámení o vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí o
odvolání;
d) doručením rozhodnutí odvolacího orgánu o potvrzení vyloučenému členovi.
Pokud došlo k zániku členství ve smyslu tohoto článku, nemá člen Spolku, jehož
členství zaniklo, právo na vrácení vstupního ani ročního členského příspěvku, který již
za příslušné období uhradil, a to ani z části.
Zaniklo-li členství pro nezaplacení vstupního nebo ročního příspěvku, není vyloučený
člen oprávněn podat opětovnou přihlášku o členství dříve, než uhradí v plném rozsahu
neuhrazené příspěvky související s jeho předchozím členství a příslušenství k nim.
Pokud by vyloučený člen přihlášku přesto podal a byl přijat, pak mu do úhrady těchto
dluhů členství nevznikne.
VII.
Příspěvky

1. Všichni členové Spolku jsou povinni řádně a včas plnit veškeré své splatné finanční
povinnosti vůči Spolku.
2. Všichni členové Spolku jsou povinni uhradit vstupní příspěvek ve Spolku a roční
členský příspěvek, a to ve výši stanovené každoročně dle č. VII. odst. 6 těchto stanov.
3. Každý žadatel o členství je povinen zaplatit jednorázový vstupní příspěvek, který je
podmínkou vzniku členství. Vstupní Příspěvek je splatný žadatelem nejpozději do 30
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dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí žadatele za nového člena do Spolku.
Vstupní příspěvek zaplacený členem Spolku je nevratný.
Všichni členové Spolku jsou povinni hradit roční členské příspěvky za každý
kalendářní rok, v němž jsou alespoň po dobu jednoho kalendářního dne členy Spolku.
Výši vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku stanoví Členská schůze.
Výše vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku může být stanovena odlišně
pro různé druhy členství. Zakládající členové Spolku jsou osvobozeni od povinnosti
zaplatit vstupní poplatek.
Roční členské příspěvky jsou pro stávající členy splatné do 30 dnů po zahájení období,
za které roční členský příspěvek hradí.
V případě, že u člena dojde ke změně druhu členství v průběhu kalendářního roku,
člen je povinen zaplatit roční členský příspěvek dle stavu k 1.lednu kalendářního roku.
Byl-li člen přijat do Spolku v průběhu téhož kalendářního roku, v němž došlo ke
změně druhu členství, pak je povinen zaplatit roční členský příspěvek dle stavu
k prvnímu dni svého členství.
Členská schůze může rozhodnout o osvobození některých členů či žadatelů o členství
od povinnosti hradit příslušné příspěvky.

VIII.
Seznam členů Spolku
1. Spolek vede seznam svých členů. Za vedení seznamu je odpovědný Předseda.
2. V seznamu se u každého člena evidují následující údaje:
a) jméno a příjmení (fyzická osoba)/název (právnická osoba);
b) bydliště (fyzická osoba)/sídlo (právnická osoba);
c) datum narození (fyzická osoba )/IČ (právnická osoba);
d) telefonní číslo;
e) e-mail;
f) údaje dle písm. a), b) a c) tohoto odstavce o fyzických osobách zastupujících
člena (právnickou osobu).
3. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předseda nebo jim pověřená osoba. Zápis
nového člena bude proveden ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz stávajícího
člena bude proveden ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
4. Seznam členů Spolku je neveřejný a je uložen v sídle Spolku.
5. Každý člen Spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklady
výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho
manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná
osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
6. Žádosti o vydání výpisu nebo potvrzení o výmazu musí být podány písemně na adresu
sídla Spolku a adresovány Předsedovi, který takovou žádost vyřídí ve lhůtě 30 dnů od
jejího doručení.
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7. Každý člen Spolku bere na vědomí a souhlasí s tím, že aktuálnost údajů uvedených
v seznamu členů o něm je jeho výlučnou odpovědností. Je-li členovi Spolku řádně
zaslána písemnost Spolkem na adresu nebo e-mail uvedený v seznamu členů, nemůže
se člen odvolávat na skutečnost, že mu nebylo doručeno vzhledem k tomu, že se
zdržuje na jiné adrese nebo používá jinou e-mailovou adresu.
IX.
Práva a povinnosti členů Spolku
1.

Řádný člen Spolku má následující práva:
a) právo podílet se na činnosti Spolku;
b) právo účastnit se jednání Členské schůze;
c) právo hlasovat na jednání Členské schůze;
d) právo volit a být volen do orgánů Spolku v souladu se stanovami;
e) právo být informován o činnosti a rozhodnutích orgánů Spolku;
f) právo využívat v souladu s těmito stanovami a v souladu s provozním řádem
provozovatele zařízení, který Spolek zajišťuje pro své členy;
g) právo podílet se na výhodách vyplývajících z členství Spolku;
h) právo nahlížet do dokladů o hospodaření Spolku a činit z nich na své náklady
kopie.

2.

Řádný člen Spolku má následující povinnosti:
a) dodržovat stanovy a interní předpisy Spolku;
b) respektovat usnesení orgánů Spolku;
c) pomáhat při plnění účelu Spolku a podílet se na jeho činnosti;
d) platit řádně a včas vstupní příspěvky a roční členské příspěvky;
e) jednat za Spolek tak, aby nebyly poškozeny nebo ohroženy zájmy ani dobrá
pověst Spolku a jeho členů;
f) ochraňovat a napomáhat k zachování a rozvoji Spolku, jakož i majetku
vlastněného či užívaného Spolkem;
g) oznámit Spolku změnu údajů uvedených v členské přihlášce nebo vedených o
členovi v seznamu členů Spolku.

Není-li uvedeno jinak, mají přidružení členové stejná práva a jsou jim uloženy stejné
povinnosti jako řádným členům; nepřísluší jim však práva uvedená v čl. IX. odst.1,
pís. b), c) a d) těchto stanov.
4. Příslušné orgány Spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a
to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky a právem Evropské unie.
Při ukládání povinnosti členům Spolku dbají zejména na to, aby tyto povinnosti
nezasahovaly v nepřiměřeném rozsahu do legitimních zájmů jednotlivých členů a
Spolku jako celku.
3.
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X.
Orgány Spolku
A) Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
1. Členská schůze má následující výčet činností a kompetencí:
a) schvalování stanov Spolku, jakož i jakýchkoli jejich změn;
b) změny stanov může navrhnout písemně kterýkoliv řádný člen, nejpozději však
15 pracovních dní před konáním Členské schůze;
c) schvalování vnitřních předpisů Spolku;
d) určování hlavních cílů a činnosti Spolku;
e) schvalování rozpočtu Spolku a jeho případných změn;
f) volba a odvolání Předsedy Spolku;
g) schvalování zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření za předcházející
období, které vypracovává a předkládá Členské schůzi Předseda;
h) stanovení výše vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku;
i) rozhodování o přijetí nových řádných členů;
j) rozhodování o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních;
k) schvaluje rozpočet Spolku dle návrhu Předsedy;
l) rozhodování o vyloučení člena Spolku;
m) rozhoduje o zániku Spolku a majetkovém vypořádání;
n) rozhodování o jiných věcech, pokud si tuto pravomoc Členská schůze svým
rozhodnutím schválí.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Zasedání členské schůze Spolku svolává Předseda nejméně jednou ročně. Členskou
schůzi svolá Předseda Spolku také, požádá-li o to 1/3 řádných členů, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. O datu konání a návrhu
programu Členské schůze musí být řádní členové předem informováni e-mailem
nejméně 2 týdny předem. Návrhy materiálů jsou zasílány elektronicky. Bez splnění
požadavků stanov na svolání Členské schůze se Členská schůze může konat jen tehdy,
souhlasí-li s tím všichni řádní členové Spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina řádných
členů. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Předseda Spolku náhradní
Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná schůze
je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů řádných členů.
Zasedání Členské schůze řídí Předseda Spolku.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členskou schůzí
v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných
řádných členů.
O rozhodnutí přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje Členskou schůzí pověřený
řádný člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva řádní členové přítomní na
zasedání Členské schůze.
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B) Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem a výkonným orgánem Spolku. Řídí činnost Spolku
mezi zasedáním Členské schůze a plní úkoly uložené mu Členskou schůzí. Předseda je
oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli Spolku a
rozhodnutími Členské schůze Spolku, pokud nejsou těmito stanovami nebo
rozhodnutími Členské schůze výslovně vyhrazena Členské schůze.
2. Funkční období Předsedy je 5 let.
3. Do kompetence Předsedy patří:
a) hospodařit a naplňovat cíle Spolku;
b) vyřizovat běžnou agendu;
c) vést seznam členů Spolku;
d) provádět zápisy a výmazy v seznamu členů Spolku;
e) vyřizovat žádosti o vydání výpisu ze seznamu členů Spolku;
f) rozhodovat o přijetí nových přidružených členů Spolku;
g) zabezpečovat přípravu Členské schůze;
h) vydávat stanoviska Spolku a reprezentovat Spolek navenek;
i) zpracovávat návrh rozpočtu, zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření
za předcházející období a tyto předkládat Členské schůzi k projednání a
schválení;
j) předkládat Členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné
operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence
Předsedy;
k) předkládat Členské schůzi k projednání případné náměty, připomínky či
stížnosti členů Spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení;
l) rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnance;
m) předkládat Členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu a účetní závěrku.
4. Spolek zastupuje navenek Předseda Spolku, a to samostatně. Podepisování za Spolek
se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Spolku připojí Předseda svůj
podpis.
5. Za Spolek může rovněž jednat Předsedou zmocněný řádný člen nebo zaměstnanec
Spolku.
XI.
Rozhodování per rollam
1. Členská schůze může rozhodovat rovněž mimo své zasedání, tzv. per rollam, a to
postupem dle tohoto článku stanov.
2. Předseda zašle návrh rozhodnutí per rollam všem řádným členům na jejich
elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů Spolku.
3. Návrh rozhodnutí musí mimo vlastního znění rozhodnutí obsahovat také lhůtu pro
doručení řádného člena, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pro začátek jejího běhu je
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rozhodné doručení návrhu příslušnému řádnému členovi a podklady potřebné pro
přijetí rozhodnutí.
4. Nedoručí-li řádný člen na e-mailovou adresu Spolku souhlas s návrhem rozhodnutí ve
stanovené lhůtě platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Po přijetí rozhodnutí Členské schůze per rollam se většina hlasů počítá vždy
z celkového počtu hlasů všech řádných členů Spolku.
6. Bude-li přijato rozhodnutí Členské schůze per rollam, oznámí Předseda toto
rozhodnutí včetně data jeho přijetí všem řádným členům. Oznámení je možné buď
doporučenou poštou, nebo zasláním na e-mail uvedený v seznamu členů.

XII.
Hospodaření Spolku
1. Spolek je nezávislou a samostatnou organizací s právní subjektivitou. Spolek může
svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou
majetkovou odpovědnost. Majetek Spolku je tvořen movitými věcmi, pohledávkami a
jinými majetkovými právy Spolku.
2. Při svém hospodaření se Spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) vstupní příspěvky za členství ve Spolku;
b) roční členské příspěvky od členů Spolku;
c) příjmy ze vzdělávací, kulturní a jiné společenské činnosti;
d) dotace, dary, příspěvky, granty a sponzorství od tuzemských i zahraničních
fyzických a právnických osob, od orgánů, státních institucí či organizací.
4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky
musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících účel
Spolku. Prostředky je dále možné využít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj
vedlejší činnosti Spolku a na odměnu za výkon funkce orgánu Spolku, pokud bude
Členskou schůzí přiznána.
5. Majetek Spolku je vlastnictvím Spolku jako celku, musí být řádně evidován a
vykazován. Nakládat s ním lze pouze v souladu s těmito stanovami.
6. Spolek hospodaří s finančními prostředky v rámci rozpočtu schváleného Členskou
schůzí.
7. K zajištění běžného hospodaření, za nakládání s majetkovými hodnotami, za vedení
účetnictví, pokud je vedeno, a případně za zajištění plnění daňových povinností
odpovídá Předseda Spolku.
8. Evidenci finančních prostředků vede Předseda, revizi provádí Členská schůze Spolku.
Hospodaření s finančními prostředky podléhá obecně platným předpisům.
9. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl. III.
těchto stanov.
10. Styk s bankou zajišťuje Předseda. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci
s právnickou nebo fyzickou osobou na finanční zajištění svých aktivit.
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XIII.
Zánik Spolku a způsob majetkového vypořádání
1. Spolek může zaniknout pouze rozhodnutím Členské schůze, a to dvoutřetinovou
většinou všech hlasů. V tomto případě stanoví Členská schůze likvidátora.
2. V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

XIV.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Členskou schůzí ze dne 22.4.2021.

V Brně, dne 22.4.2021
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