STANOVY
„OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZALOŽENÍ
A PODPORU NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE“

První část
Všeobecná ustanovení
Preambule
Cílem Občanského sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze (dále jen
„občanské sdružení“) bylo původně založení a podpora všeobecně vzdělávací německé školy
včetně školky pro německy mluvící děti v Praze a myšlenky česko-německého setkávání.
Občanské sdružení proto založilo v roce 1996 společnost Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, IČ 251 36 241, se sídlem Praha 5, Schwarzenberská 700/1,
PSČ 150 00 (dále také jen „NŠP s.r.o.“). Jako společník NŠP s.r.o. se Občanské sdružení od té
doby podílelo na provozu, vedení a podpoře německé školy, a to konkrétně německé školky,
německé základní školy a německého gymnázia. Od roku 2001, kdy NŠP s.r.o. začala
provozovat kromě těchto německých škol také české soukromé gymnázium, podporuje
Občanské sdružení jako společník NŠP s.r.o. také české soukromé gymnázium.
V roce 2012 zakládá občanské sdružení v rámci reorganizace a vylepšení struktury
k provozování německých škol a českého gymnázia jako zřizovatel Nadaci Německá škola
v Praze se sídlem v Hamburku, Spolková republika Německo (dále také jen „nadace“). Do
této nadace vkládá občanské sdružení jako její zřizovatel svůj obchodní podíl na NŠP s.r.o.
s cílem dlouhodobě zajistit provoz Německé školy v Praze, prohloubit myšlenku setkávání a
podporovat výše uvedené školy.

§1
Název a sídlo Občanského sdružení
Název občanského sdružení zní: „Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy
v Praze“. Jeho sídlo je Schwarzenberská 700/1, 150 00 Praha 5, Česká republika.
§2
Účel a cíl Občanského sdružení
(1)

Účelem Občanského sdružení je zřízení a udržování všeobecně vzdělávací školy pro
německy mluvící žáky, podpora německé školky, německé základní školy, německého
gymnázia a českého soukromého gymnázia provozovaných NŠP s.r.o., a to v každé
formě a zřízení.
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(2)

Občanské sdružení usiluje prostřednictvím nadace o to, aby NŠP s.r.o. umožňovala
žákům školní vzdělání cílené na německé vzdělávací cíle podle německých učebních
plánů a na německé závěrečné zkoušky a současně je seznamovala s českou kulturou a
jazykem. Zvláštní zřetel by přitom měl být kladen na další rozvíjení mezilidských a
kulturních vztahů a podpoře vzájemného porozumění také ve formě mimoškolních
aktivit.

(3)

Občanské sdružení usiluje prostřednictvím Nadace o to, aby NŠP s.r.o. v rámci těchto
cílů přijímala také žáky jiných než německých národností, pokud tito ovládají německý
jazyk, umožňuje to kapacita školy a neodporuje to právním předpisům země.

(4)

Občanské sdružení spolupracuje za účelem dosažení těchto cílů se spolkovým správním
úřadem, Ministerstvem zahraničí Spolkové republiky Německo, velvyslanectvím
Spolkové republiky Německo v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Magistrátem města Prahy.

Druhá část
Členství
§3
Členství
(1)

Členem občanského sdružení se může stát každá fyzická osoba, která dovršila 18. rok
věku a je srozuměna s účelem občanského sdružení (§ 2).

(2)

Zájemce musí podat písemnou žádost o přijetí a zavázat se v ní k zaplacení ročního
příspěvku stanoveného představenstvem.

(3)

Členy mohou být také právnické osoby. Právnické osoby vykonávají svá členská práva
a povinnosti prostřednictvím svých pověřených zástupců.
§4
Vznik členství

(1)

Členství vzniká přijetím.

(2)

O přijetí rozhoduje představenstvo na základě žádosti zájemce v tajném hlasování
dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Odmítnutí se děje bez udání důvodů.

(3)

Proti rozhodnutí o odmítnutí zájemce se lze odvolat ke členskému shromáždění.
Členské shromáždění rozhoduje o odvolání na svém nejbližším zasedání. Odvolání
nemá odkladný účinek.
§5
Práva a povinnosti členů občanského sdružení

(1)

Člen občanského sdružení má především právo:
a. účasti a hlasování na členském shromáždění;
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b. volit volené orgány občanského sdružení, pokud to nevylučují stanovy;
c. být volen do volených orgánů občanského sdružení, pokud to nevylučují
stanovy.
(2)

Člen občanského sdružení má především následující povinnosti:
a. řádně a včas platit členský příspěvek (§ 9);
b. dodržovat stanovy a další interní předpisy občanského sdružení.

(3)

O dalších právech a povinnostech členů občanského sdružení může rozhodnout členské
shromáždění.
§6
Čestné členství

Osoby, které mají zvláštní zásluhy na založení a podpoře Německé školy v Praze a její
činnosti, německého jazyka nebo kulturních vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a
Českou republikou, mohou být na návrh představenstva jmenováni členským shromážděním
čestnými členy občanského sdružení s hlasovacím právem. Čestní členové jsou osvobození od
placení členských příspěvků.
§7
Zánik členství
(1)

Členství v občanském sdružení zaniká:
a. smrtí člena – fyzické osoby;
b. zánikem člena – právnické osoby;
c. odstoupením člena; odstoupení musí být písemně oznámeno představenstvu a
nabývá účinnosti ke konci školního roku.
d. vyloučením člena (§ 8);
e. není-li příspěvek splatný začátkem školního roku po předchozím písemném
upozornění splacen ani do konce tohoto školního roku.
f. ukončením studia dítěte člena.
§8
Vyloučení

(1)

Členové mohou být vyloučeni rozhodnutím představenstva, když svým chováním
poškozují jméno nebo zájmy sdružení. Dotčenému členovi musí být před rozhodnutím
dána možnost zaujmout stanovisko k této záležitosti. Rozhodnutí vyžaduje
dvoutřetinovou většinu přítomných členů představenstva. Rozhodnutí včetně
odůvodnění bude písemně oznámeno dotčenému členovi.
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(2)

Člen je oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat k členskému shromáždění, které
rozhodne s konečnou platností. Odvolání nemá odkladný účinek.
§9
Členské příspěvky

(1)

Představenstvo určuje výši členských příspěvků a kontroluje jejich placení.

(2)

Členské příspěvky slouží k prosazování cílů občanského sdružení (§ 2).

(3)

Členský příspěvek je započítán do školného NŠP s.r.o.

(4)

Členský příspěvek je splatný na začátku školního roku.

Třetí část
Orgány občanského sdružení
§ 10

Orgány občanského sdružení
Orgány občanského sdružení jsou:
a. Členské shromáždění;
b. představenstvo;
c. auditoři.
§ 11
Členské shromáždění
(1)

Členské shromáždění je nejvyšším orgánem občanského sdružení.

(2)

Členské shromáždění se koná nejméně jednou ročně. Členské shromáždění se musí
konat během tří měsíců od začátku školního roku.

(3)

Další členská shromáždění budou svolána, pokud o tom rozhodne představenstvo nebo
pokud o to bude požádán předseda představenstva písemně včetně odůvodnění alespoň
pětinou členů. Členské shromáždění se pak koná ve lhůtě tří týdnů.

(4)

Členské shromáždění je svoláváno a vedeno předsedou představenstva občanského
sdružení. Pozvánka musí být vyhotovena v písemné formě s uvedením pořadu jednání.
Pozvánky musí být rozeslány nejpozději do deseti dnů před konáním členského
shromáždění.

(5)

Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud je při hlasování přítomna alespoň
desetina jeho členů. Nepřítomní členové se nemohou nechat zastoupit přítomnými
členy.
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(6)

Není-li členské shromáždění usnášeníschopné, musí být předsedou představenstva
svoláno nové členské shromáždění, které se musí konat do 14 dnů. Pozvánka musí být
rozeslána nejpozději tři dny před konáním členského shromáždění. Nově svolané
členské shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

(7)

Do výlučné kompetence členského shromáždění náleží:
a. rozhodování o zápisu z minulého členského shromáždění;
b. přijímání zprávy předsedy
občanského sdružení;

představenstva

o

činnosti

představenstva

c. přijímání zprávy auditorů (§13 odst. 2);
d. přijímání zprávy ředitele školy;
e. přijímání zprávy představenstva nadace;
f. potvrzování kuratoriem navržených nových členů kuratoria;
g. přijímání hospodaření a roční závěrky;
h. rozhodování o rozpočtu pro nový hospodářský rok, který je předkládán
představenstvem;
i. schválení činností představenstva;
j. rozhodování o návrzích představenstva, jejichž znění bylo členům oznámeno
společně s pozvánkou na členské shromáždění;
k. rozhodování o návrzích členů, které byly představenstvu občanského sdružení
písemně předloženy nejpozději 5 dní před konáním členského shromáždění;
l. rozhodování o odvolání proti vyloučení člena (§ 8 odst. 2);
m. volba členů představenstva (§ 12);
n. vyloučení členů představenstva (§ 12);
o. volba auditorů (§ 13);
p. výkon veškerých práv a povinností vyplývajících ze stanov;
q. změny stanov (§ 18);
r. rozhodování o zrušení občanského sdružení s likvidací nebo bez ní (§ 19);
s. volba likvidátora (§ 19).
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(8)

Rozhodnutí členského shromáždění jsou přijímána – není-li stanoveno jinak – prostou
většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy shromáždění,
přičemž učitelé a zaměstnanci školy nemají hlasovací právo při volbě představenstva a
při rozhodování o rozpuštění představenstva.

(9)

O členském shromáždění je sepsán zápis, který je podepsán předsedou členského
shromáždění a zapisovatelem. Předseda shromáždění zajistí rozeslání kopií zápisu všem
členům a německému velvyslanci. Návrhy na změny zápisu jsou předsedou založeny do
spisu a přidány do pořadu jednání následujícího členského shromáždění.
§ 12
Představenstvo

(1)

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem občanského sdružení. Za své
jednání představenstvo odpovídá členskému shromáždění.

(2)

Představenstvo se skládá ze 7 členů. Členy představenstva mohou být jen členové
občanského sdružení. Zvoleni nemohou být učitelé, zaměstnanci a vedení NŠP s.r.o.,
stejně jako členové rodičovských rad a inspekce.

(3)

Představenstvo by mělo být voleno tak, aby v něm byla zastoupena všechna NŠP s.r.o.
provozovaná školní odvětví, a to v následujícím poměru:
a.
b.
c.
d.

školka:
1 zástupce;
německá základní škola (1. – 5. třída):
2 zástupci;
německé gymnázium (6. – 12. třída části A):
2 zástupci;
české soukromé gymnázium (6. – 13. třída části B): 2 zástupci.

(4)

Pokud není při zvolení představenstva dodržen výše v § 12 odst. 3 uvedený poměr,
mohou být za školní odvětví, za něž nebyl do představenstva zvolen žádný, příp. pouze
jeden člen, zvoleni také členové z jiného školního odvětví.

(5)

Vše ostatní určuje ke dni volby platný volební řád.

(6)

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze nebo jím pověřená osoba, ředitel
školy nebo jím pověřená osoba a předseda kuratoria nadace nebo jím pověřená osoba, se
mohou účastnit všech shromáždění představenstva s poradním hlasem. Na základě
rozhodnutí představenstva se mohou další účastníci s poradním hlasem zúčastnit
shromáždění nebo projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání.

(7)

Funkční období členů představenstva občanského sdružení trvá dva roky. Na konci
školního roku odstupují rotačně tři nebo čtyři členové představenstva. Znovuzvolení je
přípustné. Má-li být zvoleno celé představenstvo, budou čtyři členové představenstva
zvoleni na dobu dvou let a tři členové na dobu jednoho roku. Po uplynutí funkčního
období zůstává člen představenstva ve funkci až do zvolení nového člena.

(8)

Přijetí funkce člena představenstva občanského sdružení představuje také přijetí funkce
člena představenstva nadace.
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(9)

Odstoupí-li člen před uplynutím jeho funkčního období, nebo pokud jeho mandát
zanikne v důsledku ztráty předpokladů volitelnosti, může být představenstvo doplněno
kooptací. Kooptace vyžaduje potvrzení nejbližším členským shromážděním.

(10) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a zástupce
předsedy představenstva. Představenstvo dále volí ze svého středu pokladníka,
zapisovatele a jejich zástupce.
(11) Člen představenstva nadace, který byl kuratoriem odvolán z důvodu jednání
poškozujícího nadaci, nemůže být zvolen do představenstva občanského sdružení.
(12) Člen představenstva, který svým chováním nebo vystupováním poškozuje zájmy
občanského sdružení, bude na návrh představenstva vyloučen z představenstva
členským shromážděním.
(13) Představenstvo přijme svůj jednací řád.
(14) Rozhodnutí představenstva jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy.
(15) Představenstvo je usnášeníschopné, když je přítomná alespoň polovina jeho členů.
(16) Předseda svolává shromáždění představenstva občanského sdružení nejméně týden před
konáním shromáždění. Pokud o to požádají dva členové představenstva, německý
velvyslanec, ředitel školy nebo předseda kuratoria nadace, svolá předseda shromáždění
ve lhůtě jednoho týdne.
(17) Představenstvo řídí veškeré záležitosti občanského sdružení, pokud nespadají do
kompetence členského shromáždění, a provádí rozhodnutí a příkazy členského
shromáždění, ledaže by tato rozhodnutí nebo tyto příkazy byly v rozporu se stanovami
nebo právními předpisy.
(18) Představenstvo jedná jménem občanského sdružení tak, že jednají společně dva členové
představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo jeho zástupce.
(19) Do kompetencí představenstva náleží mimo jiné:
a. Obchodní vedení občanského sdružení a provádění veškerých právních úkonů,
pokud tyto nespadají do kompetence členského shromáždění;
b. konzultace a sestavování rozpočtu občanského sdružení pro nový hospodářský
rok;
c. soudní a mimosoudní zastupování občanského sdružení, vydávání a přijímání
prohlášení za občanské sdružení a provádění veškerých s tím souvisejících
právních jednání;
d. rozhodování o přijetí (§ 4 odst. 2) a vyloučení členů občanského sdružení (§ 8
odst. 1);
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e. svolávání členského shromáždění a sestavování pořadu jednání;
f. vedení aktuálního seznamu členů;
g. výkon všech práv občanského sdružení vůči nadaci s vlivem na NŠP s.r.o.;
h. výkon všech práv občanského sdružení, která souvisejí s veškerým školním
provozem;
i. písemné oznamování změn stanov Ministerstvu vnitra České republiky, a to ve
lhůtě 15 dnů po jejich přijetí. K tomuto oznámení připojí představenstvo ve
dvojím vyhotovení text změny stanov.
§ 13
Audit
(1)

Členské shromáždění volí dva auditory, kteří kontrolují veškerou správu majetku,
zejména vedení pokladny a dodržování rozpočtu. Auditoři dále provádějí kontrolu
ročního hospodářského plánu a sledují hospodaření představenstva.

(2)

Funkční období auditorů trvá vždy rok a kryje se s hospodářským rokem (1.9. – 31.8.).
Znovuzvolení je možné.

Čtvrtá část
Zásady hospodaření
§ 14
Charakter občanského sdružení
Občanské sdružení je dobročinné sdružení. Pokud příjem občanského sdružení v jednotlivém
obchodním roce nebude zcela vydán na pokrytí nákladů spojených s činností občanského
sdružení a vznikne přebytek, nebude tento přebytek vyplacen členům, nýbrž bude běžně
akumulován, aby mohl být v budoucnu využit pro naplnění účelu a cíle občanského sdružení
(§ 2).
§ 15
Nakládání s majetkem občanského sdružení
S majetkem občanského sdružení musí být nakládáno výlučně v souladu s účelem a cílem
občanského sdružení (§ 2). S majetkem občanského sdružení musí být vždy nakládáno s péčí
řádného hospodáře a musí být dodržovány zásady hospodárnosti.
§ 16
Účetnictví
Účetnictví občanského sdružení je vedeno v souladu se všeobecnými právními předpisy.
Účetním rokem občanského sdružení je školní rok (1.9. – 31.8.).
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§ 17
Zdroje
Finanční zdroje, z nichž je financována činnost občanského sdružení, představuje zejména
následující:
a. Členské příspěvky;
b. dary nebo dotace;
c. eventuální výnosy majetku občanského sdružení.

Pátá část
Další ustanovení
§ 18
Změna stanov
Pouze členské shromáždění může rozhodnout o změně stanov dvoutřetinovou většinou
odevzdaných platných hlasů. Každá změna stanov vyžaduje souhlas Ministerstva zahraničí
Spolkové republiky Německo.
§ 19
Podpora Spolkovou republikou Německo
(1)

Rozhodnutí, která se rozsahem a charakterem týkají německé podpory, musí být
přijímána po dohodě s vedoucím příslušného zahraničního zastoupení Spolkové
republiky Německo.

(2)

Práva a povinnosti ředitele školy, zejména jeho spolupůsobení při personálním
rozhodování představenstva školního sdružení, jsou stanovena smlouvou o výkonu
funkce, služebním řádem a konferenčním řádem.
§20
Zrušení občanského sdružení

(1)

O zrušení občanského sdružení může rozhodovat pouze členské shromáždění
dvoutřetinovou většinou hlasů všech osob oprávněných k volbě. Občanské sdružení
může být zrušeno s likvidací nebo bez ní. V případě zrušení občanského sdružení
připadá majetek sdružení po odečtu veškerých závazků Spolkové republice Německo
s určením, že má být po dobu deseti let zachován pro opětovné založení německé
školy na stejném místě. Po uplynutí této lhůty má být majetek sdružení použit podle
uvážení ministerstva zahraničí pro účely jiné německé zahraniční školy, v prvé řadě ve
stejné zemi.

(2)

V případě sloučení občanského sdružení s jiným občanským sdružením z důvodu
rozhodnutí podle odstavce 1 tohoto paragrafu přechází veškerý majetek občanského
sdružení na toto jiné občanské sdružení.
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(3)

V případě dobrovolného zrušení občanského sdružení provádí likvidaci likvidátor
vybraný členským shromážděním. Likvidátorem může být zvolen také člen
představenstva.

(4)

V případě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o zrušení občanského
sdružení provádí likvidaci likvidátor určený tímto ministerstvem.
§ 21
Zánik občanského sdružení

Občanské sdružení zaniká:
a. dobrovolným zrušením;
b. sloučením s jiným sdružením;
c. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho
zrušení.
***************************************************************************
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