Stanovy občanského sdružení
Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy
Článek I
Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy
Zkráceně: (K E V)
( dále jen sdružení)
Sídlem sdružení je ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4

Článek II
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je profesní dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společenského
zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra s celostátní působností.

Článek III
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je - sdružování a koordinování pedagogů škol v zájmu realizace
- ekologického vzdělávání a výchovy
- práce s dětmi a mládeží ve volném čase
- zvyšování kvalifikace učitelů a dalších pedagogických pracovníků
- výměna informací a zkušeností v rámci rozvíjení spolupráce v krajích
České Republiky
- navazování a rozvíjení mezinárodních kontaktů
- řešení odborných otázek ekologického vzdělávání
- zaměření a ekologické vzdělávání a výchovu ve školské soustavě
a návaznost na mimoškolní oblasti
- příprava a vydávání učebních a metodických pomůcek
- rozšiřování sítě škol orientovaných k ekologické výchově
2. Za tímto účelem sdružení zajistí výměnu informací mezi členy sdružení (formou seminářů,
kurzů, exkurzí , tiskovin, internetu atd.), pořádání výtvarných a literárních soutěží apod.

Článek IV
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je členské číslo, které je v evidenci sdružení.
Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Zánik členství:
a) vystoupení člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.
6. K odst. 4
Pří zániku členství je povinností zaslat formulář „Ukončení členství“.
Článek V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit a od 18 let být volen do orgánů sdružení,
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d) podávat stížnosti a podněty revizní komisi.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) platit členské příspěvky na daný rok do 28. února ve výši stanovené valnou hromadou
kolektivní členství ZŠ 1.-5. roč. 500,00 Kč
ZŠ 1.-9. roč. 600,00 Kč
SŠ a SOU 600,00 Kč
Individuální členství
400,00 Kč
Studenti a důchodci
100,00 Kč
c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

Článek VI
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výbor,
c) revizní komise,
d) sekretariát sdružení,
e) krajské skupiny
Článek VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, přijímá volební, organizační a jednací řád
sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu dvou let členy výboru a revisní komise,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Jestliže se nesejde ve stanovené hodině nadpoloviční většina členů, koná se valná hromada
o 30 minut později za jakéhokoli počtu členů.
Článek VIII
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Je volen valnou hromadou, má nejméně sedm členů, jeho členy jsou také zástupci
krajských skupin.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor svolává
Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

4. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy výboru,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) koordinuje činnost krajských skupin,
d) svolává valnou hromadu a odpovídá za její přípravu a organizaci,
e) plní usnesení valné hromady a úkoly vyplývající ze stanov,
f) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
g) schvaluje návrh rozpočtu a zprávy o hospodaření,
h) schvaluje rámcový program odborné činnosti pro dané období,
i) svolává zástupce výborů krajských skupin.
5. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát sdružení.
6. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů volených
valnou hromadou. Výbor rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů.

Článek IX
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizní komise má nejméně tři členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor
na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně
dvakrát ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.
Článek X
Krajské a nižní skupiny
1. Vznikají v krajích, koordinují a zajišťují činnost v kraji.
2. Mohou předkládat prostřednictvím ústředí vlastní projekty, s nimiž samostatně hospodaří
a za hospodaření odpovídají centru, předkládají výroční finanční zprávu.
3. Mohou si volit své orgány na úrovni krajů – výbor a revizní komisi.
4. Připravují výchozí podklady pro výroční zprávu na valnou hromadu.
5. Získávají nové členy.

Článek XI
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Článek XII
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady,
b) rozhodnutím ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
Článek XIII
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na
poli vědy, kultury,politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli sdružení a podporují je. Při
jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.
Bez uvedení čestného členství ve stanovách.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
4. Statutárním zástupcem KEV je předsedkyně KEV. Za výbor jedná a dokumenty podepisuje
statutární zástupce.
5. Toto sdružení vzniká registrací ministerstva vnitra.

