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Stanovy spolku „Česká škola bez hranic v Ženevě“ 

 

Název a sídlo 

Článek 1 

Spolek „Česká škola bez hranic v Ženevě“ (dále „ČŠBH Ženeva“ či „škola“ či „spolek“) je 

nevýdělečný spolek řídící se těmito stanovami a dále článkem 60 a následujícími články Občanského 

zákoníku Švýcarské konfederace. Je politicky neutrální a nábožensky nezávislý.  

Článek 2 

Sídlo spolku se nachází v kantonu Ženeva, obci 1218 Le Grand-Saconnex. Trvání spolku je na dobu 

neurčitou. 

Cíle 

Článek 3 

ČŠBH Ženeva je určena všem dětem, které se chtějí naučit mluvit, zpívat, číst, psát a myslet česky, a 

také objevovat kulturu a dějiny České republiky. To vše formou hry, s pomocí hudby, recitace a 

výtvarného umění. Škola má za úkol učit děti od 18 měsíců do 15 let českému jazyku, kultuře a 

dějinám. Škola nabízí výuku doplňujících znalostí získávaných dětmi v rámci povinné školní 

docházky.  

ČŠBH Ženeva je součástí mezinárodního spolku Českých škol bez hranic se sídlem v Praze a řídí se 

všemi povinnostmi stanovenými tímto zastřešujícím spolkem.   

Zdroje 

Článek 4 

Zdroje spolku pocházejí z: 

 Veřejných a soukromých dotací; 

 Členských příspěvků; 

 Ostatních zákonem povolených zdrojů. 

Finanční prostředky jsou využívané v souladu s cíli spolku. 

Členové  

Článek 5  

Členové 

Členem spolku je každý rodič žáka ČŠBH Ženeva. Členem může být rovněž rodič bývalého žáka, 

zaměstnanec ČŠBH Ženeva nebo jiná osoba, pokud o členství projeví zájem písemnou žádostí Radě 

rodičů žáků školy (dále „Rada“) a má zájem o naplnění cílů stanovených článkem 3.  
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Člen, který zaplatil členský příspěvek, má právo hlasovat na Valném shromáždění, s výjimkou 

zaměstnanců ČSBH Ženeva, jejichž hlas na Valném shromáždění je poradní.  

Vznik členství 

Členům, kteří jsou rodičem žáka ČŠBH, vzniká členství zápisem žáka. Ostatní členové předkládají 

písemně žádost o členství Radě. Rada přijímá přihlášky nových členů a informuje o tom Valné 

shromáždění, jež o jejich přijetí rozhoduje.  

Zánik členství 

Členství zaniká:  

 Úmrtím; 

 Písemnou demisí zaslanou Radě nejpozději tři měsíce před ukončením členského období; 

 Dosažením všech dětí člena spolku navštěvujících ČŠBH věku 15 let, pokud člen neprojeví 

zájem být členem spolku i nadále; 

 Ukončením školní docházky žáka člena spolku v ČŠBH, pokud člen neprojeví zájem být 

členem spolku i nadále. 

V odůvodněných případech může Valné shromáždění rozhodnout o vyloučení člena spolku, který 

poškozuje jeho cíle. Proti rozhodnutí o vyloučení se nelze odvolat. 

Za závazky uzavřené svým jménem odpovídá výhradně spolek. Veškerá osobní zodpovědnost jeho 

členů je vyloučena.  

Orgány  

Článek 6  

Orgány asociace jsou:  

 Valné shromáždění; 

 Rada rodičů žáků školy;  

 Ředitel školy.  
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Valné shromáždění 

Článek 7  

Valné shromáždění je vrcholný orgán spolku. Skládá se ze všech jeho členů. 

Schází se jednou ročně na řádné schůzi. V případě potřeby se může sejít na mimořádné schůzi na 

žádost Rady nebo jedné pětiny svých členů. Mimořádná schůze může proběhnout též telefonicky či 

prostřednictvím emailové korespondence. 

Valné shromáždění je usnášeníschopné při jakémkoli počtu přítomných členů.  

Rada informuje členy o datu Valného shromáždění písemně, a to nejpozději 4 týdny předem. 

Pozvánka s programem jednání je zaslána Radou každému členu nejpozději 10 dní před datem konání 

Valného shromáždění.  

Článek 8 

Valné shromáždění:  

 Volí členy Rady a jmenuje z jejich řad předsedu, tajemníka a pokladníka; 

 Schvaluje zprávy o činnosti spolku a zprávy o jeho hospodaření; 

 Schvaluje rozpočet spolku na další rok; 

 Jmenuje kontrolní orgán spolku; 

 Stanoví výši ročních příspěvků členů spolku; 

 Rozhoduje o přijetí nových členů, přijímá demise a rozhoduje o vyloučení členů spolku; 

 Jmenuje a odvolává ředitele školy; 

 Rozhoduje o změnách stanov; 

 Rozhoduje o rozpuštění spolku. 

 

Článek 9 

Valnému shromáždění předsedá předseda Rady a v jeho nepřítomnosti jiný člen Rady. 

Článek 10 

Rozhodnutí Valného shromáždění jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě 

shodného počtu hlasů platí hlas předsedy za dva hlasy.  

Rozhodnutí o změnách Stanov mohou být přijata nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 

Rozhodnutí o rozpuštění asociace mohou být přijata nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných 

členů, kteří tvoří minimálně polovinu členů spolku. 
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Článek 11 

Hlasování probíhá zvednutím ruky. Na požádání nejméně pěti členů probíhá hlasování tajně.  

Z jednání Valného shromáždění pořizuje tajemník Rady zápis, který rozešle nejpozději do dvou týdnů 

od schůze všem členům spolku. 

Článek 12 

Program jednání řádného Valného shromáždění zahrnuje:  

 Schválení zápisu z posledního Valného shromáždění; 

 Zprávu Rady o činnosti spolku během uplynulého období; 

 Zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období; 

 Stanovení výše členských příspěvků; 

 Schválení rozpočtu; 

 Volbu kontrolního orgánu. 

Rada 

Článek 13 

Rada je oprávněna provádět veškeré úkony související s dosažením cílů spolku. Dohlíží na správu 

běžných záležitostí spolku. 

Článek 14  

 

Rada se skládá nejméně ze tří členů spolku.  

 

Funkční období členů Rady trvá čtyři roky. Členové Rady mohou být zvoleni znovu. 

 

Rada se schází tak často, jak to potřeby spolku vyžadují. Z jednání Rady pořizuje tajemník zápis. 

 

Ředitel školy je členem Rady s poradním hlasem. Zaměstnanci školy mohou byt členové Rady s 

poradním hlasem. 

 

Článek 15 

Členové Rady plní své funkce dobrovolně a mohou požadovat pouze náhradu skutečných výdajů a 

nákladů na dopravu.  
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Článek 16 

Rada má za úkol:  

 Činit opatření potřebná k dosažení cílů spolku; 

 Svolávat řádná a mimořádná valná shromáždění; 

 Činit doporučení ohledně přijetí a odstoupení členů, jakož i jejich případného vyloučení; 

 Dohlížet na dodržování stanov, připravovat vnitřní předpisy a spravovat majetek spolku. 

Rada také rozhoduje o odpuštění členského příspěvku členům, kteří se podílejí na pedagogické 

činnosti spolku. 

Článek 17 

Spolek je platně vázán prostřednictvím kolektivního podpisu dvou členů Rady. Jeden z těchto podpisů 

by měl být podpisem předsedy a ve finančních záležitostech podpisem pokladníka. 

Ředitel školy 

Článek 18  

Ředitel školy je jmenován na dobu čtyř let.  

Ředitel školy: 

 Rozhoduje výlučně o pedagogickém obsahu výuky; 

 Rozhoduje o přijímání, hodnocení a náplni činnosti zaměstnanců školy; 

 Informuje průběžně Radu o pedagogických, finančních a personálních aspektech školy; 

 Disponuje rozpočtem schváleným Radou po dobu trvání školního roku; 

 S předsedou Rady rozhoduje o finanční a jiné pomoci určené škole;  

 Jmenuje ředitele ad interim v případě nemožnosti výkonu funkce. 

Různá ustanovení  

Článek 19 

Účetní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého roku.  

Správa účtů je svěřena pokladníkovi spolku a je prověřována každý rok kontrolorem určeným Valným 

shromážděním.   
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Rozpuštění asociace  

Článek 20 

Spolek může být kdykoli rozpuštěn rozhodnutím Valného shromáždění, přijatým většinou dvou třetin 

přítomných členů, kteří tvoří minimálně polovinu členů asociace. 

Pokud není dosaženo kvorum, je svoláno další Valné shromáždění, které je usnášeníschopné bez 

ohledu na počet přítomných členů a rozhoduje tříčtvrtinovou většinou. 

V případě rozpuštění spolku je celý účetní zůstatek připsán instituci, která sleduje podobný veřejný 

zájem jako je zájem spolku a která není plátcem daně. V žádném případě nemůže být vrácen 

zakládajícím osobám ani členům spolku, ani použit zcela nebo zčásti v jejich prospěch v jakémkoliv 

směru.  

 

 

 

Stanovy byly přijaty na ustavujícím Valném shromáždění dne 13. března 2013 v Grand-Saconnex. 

Změny stanov byly přijaty na mimořádném Valném shromáždění dne 21. května 2014 v Grand-

Saconnex.  

Změny stanov byly přijaty na řádném Valném shromáždění dne 25. ledna 2017 v Grand-Saconnex. 

Změny stanov byly přijaty na řádném Valném shromáždění dne 7. března 2018 v Grand-Saconnex. 

 

Jménem spolku: 

 

Ivana Machoňová Schellongová ……………………………………………………….. 

Předsedkyně  

 

 

Lenka Gosteli    …………………………………………………………. 

Tajemnice 

 

V Ženevě, dne 7. března 2018. 

 


