Stanovy – Sdružení rodičů při MŠ Židlochovice

Název sdružení:

Sdružení rodičů při MŠ Židlochovice

Sídlo:

Mateřská škola Židlochovice, sídliště Družba 673, 667 01 Židlochovice

Cíle:

Činnost sdružení je zaměřena zejména na:






respektování práv, potřeb a zájmů dětí, které navštěvují MŠ
vzájemnou podporu, koordinaci a spolupráci při tvorbě mezi rodinou a školou
úzkou spolupráci při tvorbě Školního vzdělávacího programu školy
pomoc škole při organizaci, materiálním a finančním zajišťováním akcí

Organizace:
Členy sdružení jsou rodiče dětí navštěvujícíh MŠ Židlochovice se sídlem v Židlochovicích na sídlišti Družba
673 a další občané starší 15 let, kteří souhlasí se stanovami sdružení. Členství ve sdružení je dobrovolné.
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Tomuto orgánu přísluší rozhodovat o změně stanov,
odvolání a volbě členů výboru sdružení. Členská schůze schvaluje rozpočet a rohoduje o výši příspěvku.
Výkonným orgánem je výbor, který řídí činnost sdružení v době mezi zasedáním nejvyššího orgánu.
Nejméně tříčlenný výbor je volen členskou schůzí. Tento ze svého středu volí předsedu, pokladníka a
jednatele. Předseda je současně statutárním orgánem, který je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech
věcech.
Členská schůze současně s volbou výboru volí i dvoučlennou revizní komisi.
Hospodaření:
 zdrojem příjmů sdružení je příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí, případně zisky z akcí
pořádaných sdružením
 získané příjmy budou využívány na zajišťování zájmové, sportovní a kulturní činnosti dětí MŠ
včetně přispívání na materiální vybavení MŠ
 agendu o hospodaření sdružení vede pokladník – vedení a zakládání účetních dokladů včetně dalších
nutných evidencí
 kontrolu hospodaření provádí revizní komise nejméně jedenkrát ročně
 výbor sdružení jednou ročně výsledek hospodaření zveřejní
Práva členů:
 rozhodovat o výši příspěvků
 vznášet své názory, náměty a přípomínky k činnosti sdružení a MŠ
 hájit práva a zájmy dětí
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 účastnit se všech schůzí a akcí pořádaných sdružením
 navrhovat a volit své zástupce do výboru sdružení
 být volen do orgánů sdružení
 svobodně vystoupit ze sdružení
Povinnosti členů:
 uhradit schválený příspěvek
 účastnit se jedenkrát ročně členské schůze
 rozvíjet spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a MŠ
 dle možností se podílet na činnosti sdružení.

V Židlochovicích dne 25. října 2002.

Orazítkovaný originál stanov SR při MŠ Židlochovice je uložen v dokumentech sdružení u předsedy
sdružení.
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