
STANOVY 

ŠkolaZdola, z. s. 
  

čl. I: Název a sídlo spolku 

1. Název spolku: ŠkolaZdola, z.s. (dále Spolek) 

2. Sídlo spolku: Josefy Kolářové 8, 370 11 České Budějovice 

 

čl. II: Účel spolku 

Podpora zážitkové pedagogiky a rozvoje klíčových kompetencí studentů vč. rozvoje 

podnikavosti. 

  

čl. III: Cíle spolku a předmět jeho hlavních činností 

1. Zavádění projektové výuky v místních podmínkách škol; 

2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel 

spolku; 

3. Příprava a realizace studentských projektů; 

4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře); 

5. Vedlejší a přechodné činnosti konkretizuje Rada ŠkolaZdola.cz na základě aktuálních 

příležitostí k naplňování účelu spolku. 

 

čl. IV: Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické i právní osoby; 

2. Přihlášku ke členství přijímá člen Rady nebo Zastupitel, který také rozhoduje o přijetí 

nového člena spolku; 

3. Členství zaniká 

1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 

2. rozhodnutím Rady o vyloučení; 

3. neplněním povinností; 

4. Člen má právo 

1. být informován o rozhodnutích Spolku; 

2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku; 

5. Člen má povinnost 

1. aktivně se podílet na aktivitě spojené s jeho členstvím ve Spolku; 

2. po splnění této aktivity nemá člen dalších povinností; 

6. Práva a povinnosti členů může doplnit nebo omezit Rada. 



  

čl. V: Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Statutární orgán – předseda; 

2. Nejvyšší orgán – Rada; 

3. Zastupitelstvo; 

4. Členská základna. 
 

čl. V.II: Rada 

1. Prvními členy Rady jsou zakládající členové; 

2. Rada aktualizuje stanovy, rozhoduje o způsobu dosahování cílů a o členství ve všech 

orgánech Spolku, volí svého předsedu, definuje aktivity; 

3. Rada je usnášeníschopná, sejde-li se v počtu alespoň 50 % členů starších 18 let; 

4. Rozhodnutí Rady je přijato hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů; 

5. Nový člen Rady je přijat souhlasným rozhodnutím všech přítomných členů 

usnášeníschopné Rady; 

6. Člen Rady může být vyloučen rozhodnutím všech ostatních přítomných členů 

usnášeníschopné Rady, nejméně však třech; 

7. Není-li Rada déle než rok schopna výkonného rozhodnutí, mohou Zastupitelé starší 18 let 

hlasováním ustanovit novou Radu. 

 

čl. V.III: Zastupitelstvo 

1. Členové Zastupitelstva jsou nominováni z Členské základny Radou; 

2. Členství v Zastupitelstvu na základě nominace Radou vzniká dobrovolným přijetím 

zodpovědnosti na realizaci aktivity k dosažení cílů spolku na návrh Rady; 

3. Zastupitel v souladu s předchozí konzultací s Radou samostatně organizuje a realizuje 

svěřenou aktivitu; 

4. Zastupitel může svolat Radu za účelem návrhu úprav Stanov a dalších dokumentů; 

5. Zastupitel starší 18 let může potvrzovat přijetí do Členské základny a organizuje členy za 

účelem realizace svěřené aktivity. 

 

čl. V.IV: Členská základna 

1. Řadoví členové se podílejí na řešení dílčí aktivity Spolku; 

2. Záležitosti spojené s dílčí aktivitou řeší primárně se Zastupitelem, kterému daná aktivita 

připadá. 

 

 


