
Stanovy   
Waldorfská   inicia�va   Liberec,   z.s.   

  
    Čl.   I   

Základní   ustanovení   
  
Název   spolku:    Waldorfská   inicia�va   Liberec,   z.s.   
Sídlo:   Jiříčkov   41,   463   43   Světlá   pod   Ještědem   
IČO:   02126834   
  

Čl.   II   
Právní   postavení   spolku   

  
Waldorfská  inicia�va  Liberec,  z.s.  ( dále  jen  „spolek“)   je  spolek  založený  na  základě  zákona  č.  89/2012                 
Sb.,  občanského  zákoníku.  Spolek  je  nepoli�ckým,  dobrovolným  a  samosprávným  svazkem  svých             
členů.   Spolek   je   právnickou   osobou   způsobilou   k   právnímu   jednání.   
  

Čl.   III   
Účel   spolku   

  
Účelem  spolku  je  podpora  a  rozvoj  Waldorfských  tříd  v  Liberci  a  všestranná  pomoc  při  zabezpečení                 
provozu  waldorfských  tříd  při  Základní  škole,  Liberec,  Kaplického  384,  p.  o.  se  sídlem  Kaplického  384,                 
463  12,  Liberec  23,  IČO  72743379  (dále  jen  „ZŠ  Kaplického“)  za  pomocí  činnos�  vyjmenovaných  ve                 
článku   IV.   
  

Čl.   IV   
Činnos�   spolku   

  
1. Hlavní   činnos�   spolku:   

a. Organizování  vzdělávacích  projektů  v  oblas�  waldorfské  pedagogiky  a  školství  ve            
spolupráci  s  ins�tucemi  a  organizacemi  zabývajícími  se  waldorfskou  pedagogikou  a            
školstvím   v   tuzemsku   i   zahraničí.   

b. Podpora  vzdělávání  a  osvěty  rodičů  a  veřejnos�  o  waldorfském  školství  formou  kurzů,              
seminářů,  přednášek,  �skovin  a  publikací  a  dalších  forem  propagace.  Na  podporu  své              
činnos�   může   vydávat   časopisy,   knihy,   publikace   a   jinou   formu   propagace.   

c. Iniciace   zřízení   všech   stupňů   waldorfského   vzdělávání   v   Liberci.   
d. Podpora  a  spolupráce  se  spolky  a  ins�tucemi  obdobného  zaměření  v  tuzemsku  i              

zahraničí,   podpora   výměnné   akce   žáků,   učitelů   a   rodičů.   
e. Pořádání kulturních, komunitních a mezinárodních akcí.   
f. Organizace   a   zajištění   zájmových   kroužků   a   volnočasových   ak�vit   pro   dě�.   
g. Podpora  ak�vit  směřujících  k  legisla�vním  změnám  a  úpravám  umožňujících           

svobodnou   volbu   ve   výchově   a   vzdělávání   dě�.   
  

2. Vedlejší   činnos�   spolku:   
a. Veškeré   ak�vity   umožňující   podporu   a   zajištění   hlavních   činnos�   spolku.   
b. Doplňková  hospodářská  činnost  v  různých  oborech  umožňující  finanční  podporu           

hlavních   cílů.   
  



Čl.   V   
Členství   

  
 Druhy   členství   jsou:   

1. řádné   členství   
2. čestné   členství   

  
  

1. Řádné   členství   
  

(1) Řádným  členem  spolku  se  může  stát  fyzická  osoba  starší  18  let,  která  je  zákonným                
zástupcem  dítěte  navštěvujícího  waldorfskou  třídu  ZŠ  Kaplického  v  Liberci,  nebo  dítěte             
platně   přijatého   do   1.   třídy   pro   následující   školní   rok,   a   to   na   základě   písemné   žádos�.   

  
(2) O  přije�  člena  rozhoduje  výkonná  rada  na  svém  nejbližším  jednání.  Výkonná  rada  má               

právo  odmítnout  žádost,  pokud  osoba  jedná  v  rozporu  se  zájmy  a  cíli  spolku.  Pro�  tomuto                 
rozhodnu�   výkonné   rady   je   možné   podat   odvolání   k   členské   schůzi.   

  
(3) Řádný   člen   spolku   má   právo:   

a. Podílet   se   na   všech   ak�vitách   spolku   
b. Být   informován   o   činnostech   spolku   
c. Účastnit   se   členské   schůze   a   dalších   akcí   pořádaných   spolkem   
d. Podávat   návrhy,   podněty,   připomínky,   dotazy   a   s�žnos�   a   žádat   o   jejich   vyjádření   
e. Hlasovat,   volit   a   být   volen   do   orgánů   spolku   

  
(4) Řádný   člen   spolku   má   povinnost:   

a. Jednat   v   souladu   se   stanovami   a   dodržovat   vnitřní   dohody   a   interní   směrnice   
spolku   

b. Hájit   zájmy   spolku   a   dbát   o   jeho   dobré   jméno   
c. Plnit   usnesení   a   pravidla   orgánů   spolku   
d. Pla�t   řádně   a   včas   členské   příspěvky   stanovené   výkonnou   radou   
e. Ak�vně   se   podílet   na   činnostech   spolku   a   svým   konáním   pomáhat   plnit   cíle   

spolku   
  

(5) Řádné   členství   zaniká:   
a. Vystoupením   člena   na   základě   písemného   oznámení   výkonné   radě   
b. Rozhodnu�m  výkonné  rady  o  vyloučení,  s  možnos�  podat  odvolání  pro�  tomuto             

rozhodnu�  k  členské  schůzi;  výkonná  rada  rozhodne  o  vyloučení  člena  zejména             
pro  neplacení  členských  příspěvků,  pro  neplnění  povinnos�  člena,  pro           
dlouhodobý   nezájem   o   spolek,   pro   úmyslné   poškození   jména   spolku   atd.   

c. Zánikem   spolku   
d. Úmr�m   člena   spolku   
e. Ukončením  docházky  dítěte  do  waldorfské  třídy  ZŠ  Kaplického  v  Liberci,  jehož  je              

člen   zákonným   zástupcem   
  
  

2. Čestné   členství   
(1) Čestným  členem  spolku  se  může  stát  fyzická  osoba  starší  18  let  nebo  právnická  osoba,                

která  má  zájem  o  spolupráci  se  spolkem  a  která  se  výrazně  zasadila  o  rozvoj                
waldorfských   tříd   v   regionu.   

(2) O   přije�   člena   na   základě   písemné   žádos�   rozhoduje   výkonná   rada   na   svém   nejbližším   
jednání.   



(3) Čestný   člen   nemá   práva   a   povinnos�   vůči   spolku   vyjma   morální   podpory   spolku   a   jeho   
činnos�.   

(4) Čestný   člen   se   může   účastnit   jednání   členské   schůze   bez   možnos�   hlasovat,   volit   a   být   
volen   do   orgánů   spolku.   

(5) Čestné   členství   zaniká   rozhodnu�m   výkonné   rady   o   vyloučení   nebo   vystoupením   
člena   na   základě   písemného   oznámení   výkonné   radě.   

  
3. Členské   příspěvky   

(1) Výši,   splatnost   a   další   technické   podmínky   pro   placení   členských   příspěvků   řádnými   
členy   stanoví   výkonná   rada,   a   to   na   základě   interní   směrnice.   

(2) Členské   příspěvky   se   pla�   za   celý   školní   rok,   pokud   není   mezi   výkonnou   radou   a   členem   
dohodnuto   jinak.   

(3) Členské   příspěvky   se   nedělí   ani   nekrá�   podle   délky   časového   úseku   členství   v daném   
školním   roce.   
  

Čl.   VI   
Orgány   spolku   

  

Orgány   spolku   jsou:   
  

1. Členská   schůze   
2. Výkonná   rada   

  
  

Čl.   VII   
Členská   schůze   

  
1. Členská   schůze   je   nejvyšším   orgánem   spolku.   
2. Členskou   schůzi   tvoří   všichni   řádní   členové   spolku   k   datu   konání   členské   schůze.   
3. Členskou  schůzi  svolává  výkonná  rada  dle  potřeby,  vždy  však  nejméně  1x  ročně.  Výkonná  rada                

svolává  členskou  schůzi  vždy,  když  o  to  požádá  nejméně  1/3  členů  spolku.  Den,  čas,  místo                 
konání  a  program  zasedání  oznámí  výkonná  rada  spolku  v  písemné  pozvánce,  kterou  rozešle  na                
nahlášené  e-mailové  adresy  řádných  členů  spolku  a  rovněž  zveřejní  na  webových  stránkách              
waldorfských  tříd:  www.waldorfsketridyliberec.cz/kalendar-akci,  a  to  nejméně  deset  (10)  dní           
před   termínem   zasedání.   

4. Jednání  členské  schůze  se  mohou  zúčastnit  čestní  členové  spolku  s  omezeními             
vyjmenovanými   ve   čl.   V.   odst.   2.   

5. Členská   schůze   zejména:   
a. Rozhoduje   o   změnách   stanov   spolku   
b. Volí   a   odvolává   členy   výkonné   rady   
c. Rozhoduje   o   odvoláních   pro�   rozhodnu�   výkonné   rady   o   vyloučení   řádného   člena   
d. Schvaluje   činnos�   a   úkoly   spolku   pro   příslušné   období,   schvaluje   výroční   zprávu   a   

rozpočet   předložený   výkonnou   radou;   bere   na   vědomí   účetní   závěrku     
e. Rozhoduje   o   zrušení   spolku;   návrh   na   zrušení   spolku   musí   být   zaslán   výkonné   radě   

nejméně   6   týdnů   před   konáním   členské   schůze.   
6. Členská   schůze   je   usnášeníschopná   za   přítomnos�   alespoň   dvanác�   (12)   řádných   členů.   
7. Usnesení  členské  schůze  jsou  platná,  jsou-li  přijata  většinou  hlasů  přítomných  řádných  členů              

spolku.  Jednání  členské  schůze  probíhá  podle  programu  uvedeného  v pozvánce,  odchýlit  se             
od  tohoto  programu  a  jednat  a  hlasovat  o  bodě  v pozvánce  neuvedeném,  lze  pouze  za                
přítomnos�  alespoň  1/2  většiny  řádných  členů  a  za  souhlasu  nadpoloviční  většiny  přítomných              
řádných   členů.     



8. Rozhodnu�  o  zrušení  spolku  musí  být  schváleno  nejméně  2/3  většinou  přítomných  řádných              
členů.     

9. V odůvodněných  případech  lze  hlasovat  per  rollam,  a  to  dle  pravidel  obsažených  v příslušné              
interní   směrnici   vydané   výkonnou   radou.   

  
Čl.   VIII   

Výkonná   rada   
  

1. Výkonná  rada  je  výkonným  a  statutárním  orgánem  spolku,  která  za  svou  činnost  odpovídá               
členské   schůzi   

2. Výkonná  rada  je  kolek�vní  orgán,  má  3,  5,  7  nebo  9  členů;  členy  výkonné  rady  volí  a  odvolává                    
členská  schůze,  členem  výkonné  rady  může  být  jen  řádný  člen  spolku.  Funkční  období  členů                
výkonné   rady   je   tříleté,   členové   výkonné   rady   mohou   být   voleni   opakovaně.    

3. Na  případná  uvolněná  místa  členů  výkonné  rady  lze  rozhodnu�m  výkonné  rady  kooptovat              
(doplnit)  nové  členy  do  doby,  než  se  sejde  členská  schůze,  která  zvolí  nové  členy.  Pokud                 
počet  členů  výkonné  rady  klesne  pod  polovinu,  jmenuje  nové  členy  výkonné  rady  členská               
schůze.   

4. Výkonná   rada   řídí   činnost   spolku   v   období   mezi   zasedáními   členské   schůze.   
5. Výkonná  rada  zasedá  dle  potřeby,  nejméně  však  4x  do  roka.  Výkonnou  radu  svolává  předseda                

nebo   místopředseda.   
6. Výkonná   rada   zejména:   

a. Volí   ze   svých   členů   předsedu   na   dobu   3   let   
b. Volí   ze   svých   členů   místopředsedu   na   dobu   3   let,   místopředseda   zastupuje   předsedu   

v době   jeho   nepřítomnos�   
c. Zpracovává   interní   směrnice     
d. Koordinuje   činnost   spolku   
e. Zpracovává   podklady   pro   rozhodnu�   členské   schůze   
f. Přijímá   žádos�   o   členství   ve   spolku   a   rozhoduje   o   přije�   členů   
g. Rozhoduje   o   vyloučení   členů   spolku     
h. Jmenuje   a   vysílá   zástupce   do   domácích   a   mezinárodních   sdružení   rodičů   waldorfských   

škol.   
7. Předseda  nebo  místopředseda,  případně  osoba  pověřená  předsedou  zastupuje  spolek           

navenek  a  jedná  jeho  jménem  samostatně.  Je-li  pro  právní  úkon,  který  činí  výkonná  rada,                
předepsaná  písemná  forma,  je  třeba  podpisu  předsedy  nebo  místopředsedy  a  dalšího  člena              
výkonné   rady.   

8. Předseda,  případně  osoba  pověřená  předsedou  zprostředkovává  komunikaci  mezi  ZŠ           
Kaplického  a  zákonnými  zástupci  žáků  waldorfských  tříd,  zejména  seznamuje  vedení  ZŠ             
Kaplického   s   náměty   a   připomínkami   těchto   zákonných   zástupců   a   podílí   se   na   jejich   řešení.   

9. Předseda,  případně  osoba  pověřená  předsedou  vede  seznam  členů  spolku,  tento  seznam  je              
neveřejný.     

10. Výkonná   rada   je   usnášení   schopná   za   přítomnos�   nadpoloviční   většiny   členů   výkonné   rady.   
11. Usnesení  výkonné  rady  jsou  platná,  jsou-li  přijata  většinou  hlasů  přítomných  členů  výkonné              

rady.  V odůvodněných  případech  lze  hlasovat  per  rollam,  a  to  dle  pravidel  obsažených              
v příslušné   interní   směrnici   vydané   výkonnou   radou.     

  
  

Čl.   IX   
Zásady   hospodaření   spolku   

  
1. Za  hospodaření  spolku  odpovídá  výkonná  rada,  která  je  povinna  jednat  s péčí  řádného              

hospodáře.  Výkonná  rada  každoročně  předkládá  členské  schůzi  zprávu  o  hospodaření,  včetně             
účetní   závěrky   a   zpracovává   rozpočet,   který   následně   schvaluje   členská   schůze.   



2. Spolek  hospodaří  na  základě  schváleného  rozpočtu,  výkonná  rada  vydává  interní  směrnice             
upravující   pravidla   a   postupy   pro   nakupování.   

  
3. Zdroje   příjmu   spolku   jsou:   

a. Členské   příspěvky   řádných   členů   
b. Dary   fyzických   i   právnických   osob   
c. Sponzorské   příspěvky,   granty,   dotace   a   sbírky   
d. Příjmy   z   vedlejších   činnos�,   které   jsou   v   souladu   s   účelem   a   hlavními   činnostmi   spolku   
e. Výnosy   z   akcí   pořádaných   spolkem   

4. Finanční  prostředky  spolku  jsou  uloženy  na  vlastním  účtu  spolku  a  v pokladně  spolku.  Za  jejich                
řádnou  evidenci  odpovídá  výkonná  rada,  která  předkládá  účetní  závěrku  ke  kontrole  členské              
schůzi.   

5. Dispoziční  právo  k  účtům  spolku  má  předseda  výkonné  rady  a  osoba  pověřená  předsedou               
výkonné   rady.   

  
Čl.   X   

Zrušení   spolku   
  

1. Spolek  se  zruší  rozhodnu�m  členské  schůze,  a  to  s  likvidací  nebo  bez  likvidace.  Likvidace  se                 
nevyžaduje,   jde-li   o   zrušení   spolku   sloučením,   splynu�m   nebo   rozdělením.   

2. Spolek   se   zruší   z   důvodů   a   způsobem   upraveným   v   zákoně   č.   89/2012   Sb.   
  

Čl.   XI   
Závěrečná   ustanovení   

  
1. Otázky,  které  nejsou  upraveny  těmito  stanovami,  se  řídí  platnými  právními  předpisy,  zejména              

příslušnými   ustanoveními   zákona   č.   89/2012   Sb.   
2. Stanovy  spolku  vstupují  v platnost  a  nabývají  účinnos�  dnem  jejich  schválení  členskou  schůzí.              

Dosavadní   stanovy   spolku   pozbývají   platnos�   naby�m   účinnos�   těchto   stanov.   
3. Stanovy   jsou   závazné   pro   všechny   členy   spolku.   
4. Volené   funkce   v   orgánech   spolku   jsou   funkcemi   dobrovolnými   bez   nároku   na   honorář.   

  


