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Úplné znění stanov 
 

SPOLEK BOSMA ANGEL 
 

___________________________________________________________ 
 
 
Článek I. Název a sídlo spolku 
 

1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 
 
2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 – Modřany. 
 
3) IČ: 22708537, registrace provedena dne 9.10.2012 pod č.j. VS/1-

1/90404/12-R. 
 
 
Článek II. Právní poměry 
 
Spolek BOSMA ANGEL (dále jen “spolek”) se považuje za spolek ve smyslu ust. § 
214 a následující ve spojení s ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 
 
Článek III. Účel a hlavní činnosti spolku 
 

1) Účelem spolku je podpora bilingvního vzdělávání dětí v mateřské škole 
ANGELKA na adrese Hasova 3094/13, 143 00, Praha 4 – Modřany (dále 
jen „MŠ“), zřízené v rámci Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 
12, na adrese Angelovova 3183, 14300 Praha 4 – Modřany (dále jen 
„ZŠ“). 

 
2) Cílem činnosti spolku je: 

a) úzká spolupráce s ředitelem MŠ a ostatními pedagogickými 
pracovníky a zaměstnanci MŠ,  

b) spolupodílení se na vytvoření optimálních podmínek chodu 
bilingvního vzdělávání v MŠ, 

c) spolupráce s MŠ při organizování zájmové, odborné a mimoškolní 
činnosti a nadstandardních aktivit, 

d) zabezpečení financování nadstandardních nákladů souvisejících 
s bilingvním vzděláváním v MŠ, 

e) vzájemné předávání potřebných informací mezi spolkem, rodiči a MŠ. 
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Článek IV. Členství ve spolku 
 

1) Členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba starší 18-ti let, 
která souhlasí s účelem spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy.  

 
2) Členství právnické osoby ve spolku vzniká na základě schválení písemné 

přihlášky výkonným výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na 
svém nejbližším zasedání.  
 

3) Členství fyzické osoby ve spolku vzniká po splnění obou následujících 
předpokladů: 
a) schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku, 
b) přijetí dítěte, jehož je fyzická osoba rodič, do bilingvní třídy MŠ.   
O přijetí fyzické osoby je výbor spolku povinen rozhodnout tak, aby její 
členství vzniklo bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod 
bodem b). 

 
4) Členství ve spolku zaniká: 

a) úmrtím fyzické osoby, 
b) zánikem právnické osoby, 
c) ukončením docházky dítěte do bilingvní třídy MŠ, 
d) písemným oznámením výkonnému výboru o vystoupení ze spolku, 
e) vyloučením členskou schůzí, 
f) zánikem spolku. 

 
5) Výkonný výbor spolku vede seznam členů spolku. Seznam členů spolku je 

veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy 
v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při 
jakékoliv změně podstatných údajů. 

 
 
Článek V. Práva a povinnosti členů spolku 
 

1) Každý člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze. Každému členu spolku náleží 1 

hlas za každé jeho dítě, které navštěvuje bilingvní třídu MŠ. Za 
právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo zmocněný 
zástupce, 

b) být volen do orgánů spolku a volit orgány spolku, vyjadřovat se k 
činnosti spolku a jeho orgánů a předkládat návrhy a podněty k 
činnosti orgánů a spolku, 

c) podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí organizovaných 
spolkem a požívat všech výhod z členství plynoucích, 

d) být informován o aktivitách spolku, jeho hospodaření a nakládání se 
svěřenými prostředky. 

 
2) Každý člen spolku má povinnosti: 

a) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze a výkonného 
výboru spolku, 

b) řádně a včas platit členské příspěvky za každé své dítě navštěvující 
bilingvní třídu MŠ. Výše členských příspěvků na jeden rok, tj. 
období školního roku počínaje měsícem září a konče měsícem 
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srpen, bude oznámena vždy na zasedání členské schůze, které se 
kryje s datem prvních třídních schůzek daného školního roku. 

c) napomáhat dle svých možností činnosti spolku za účelem dosažení 
jeho cílů, 

d) svědomitě a účelně nakládat se spolkem svěřenými prostředky a 
materiálním vybavením. 

 
3) Roční členské příspěvky se hradí ve dvou stejných splátkách, a to: 

a) na období září – leden ke dni 30. září, 
b) na období únor – srpen ke dni 31. lednu. 

 
4) Členské příspěvky se hradí výhradně převodem na bankovní účet 

sdružení. 
 

5) Již zaplacený členský příspěvek se členovi nevrací ani při zániku jeho 
členství. 

 
 
Článek VI. Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 
b) výkonný výbor (předseda, místopředseda, hospodář). 

 
 
Článek VII. Členská schůze 
 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech členů 
spolku. Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku nejméně jednou 
ročně.  

 
2) Výkonný výbor je povinen svolat členskou schůzi také v případě, že o to 

písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku. V tomto případě 
musí být členská schůze svolána nejpozději do 30-ti dnů od doručení 
žádosti. 

 
3) Pozvánka na členskou schůzi musí být členům oznámena nejméně 15 dní 

před konáním členské schůze společně s programem jednání a určením 
místa a času jejího konání (např. zasláním na e-mailové adresy všech 
členů spolku, popř. vyvěšením na webových stránkách ZŠ). 

 
4) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí většina členů spolku. 

Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá výkonný výbor náhradní 
členskou schůzi 10 dní po konání původní členské schůze, přičemž 
náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet 
přítomných členů. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů. 
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5) Členská schůze zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 
b) rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování 

spolku, 
c) rozhoduje o vstupu či vystoupení spolku do jiných spolků a 

právnických osob, 
d) schvaluje koncepci činností spolku za účelem dosažení cílů spolku, 
e) stanoví výši členských příspěvků, 
f) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

předloženou výkonným výborem, 
g) volí a odvolává členy výkonného výboru spolku a jeho předsedu, 
h) přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena 

spolku, 
i) rozhoduje o zániku spolku rozpuštěním či sloučením s jiným 

spolkem a o převedení zbylých prostředků na účet MŠ. 
 
 
Článek VIII. Výkonný výbor 
 

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a skládá se z předsedy, 
místopředsedy a hospodáře, volených členskou schůzí. Výkon funkce 
člena výkonného výboru zaniká odvoláním člena výkonného výboru na 
členské schůzi nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výkonnému 
výboru. Funkční období člena výkonného výboru je jeden rok. Opětovná 
volba je možná. 

 
2) Výkonný výbor řídí činnost spolku a rozhoduje o všech věcech, které 

nejsou stanovami výslovně vyhrazeny jinému orgánu spolku. 
 

3) Členové výkonného výboru jsou oprávněni vystupovat jménem spolku 
samostatně. K úkonům, které vyžadují písemnou podobu, je zapotřebí 
podpisů dvou členů výkonného výboru. 

 
4) Výkonný výbor se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoliv 
člena tohoto výboru. Nestanoví-li výkonný výbor jinak, jsou jeho zasedání 
neveřejná. 

 
5) K zajištění činnosti spolku může výkonný výbor zaměstnávat a propouštět 

zaměstnance spolku. 
 

6) Výkonný výbor zejména: 
a) svolává členskou schůzi a připravuje program jednání členské 

schůze, 
b) přijímá nové členy spolku, 
c) rozhoduje o vyloučení členů spolku, 
d) schvaluje dokumenty spolku (mimo stanovy spolku), 
e) předkládá na členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření spolku, 
f) operativně řídí činnosti spolku mezi jednáními členské schůze 
g) rozhoduje o darování majetku MŠ. 
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Článek IX. Hospodaření spolku 
 

1) Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy. 
 

2) Příjmy spolku se skládají z: 
a) členských příspěvků, 
b) darů od rodičů žáků školy, darů od dalších fyzických či právnických 

osob, 
c) výnosů majetku, 
d) příjmů z dotací a grantů. 

 
3) O koncepci hospodaření spolku rozhoduje členská schůze. Finanční i 

materiální prostředky spolku užívá k pokrytí nákladů své činnosti za 
účelem dosažení svých cílů. 

 
4) Výkonný výbor podává na členské schůzi výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření spolku.  
 

5) V případě zániku spolku jeho rozpuštěním připadne veškerý jeho majetek 
škole ZŠ. 

 
 
Článek X. Závěrečná ustanovení 
 

1) Stanovy spolku byly schváleny na členské schůzi dne 21.5.2014. 
 

2) Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 22.5.2014 


