
STANOVY ŠKOLA V RÁJI, Z.S.

1. Název, forma, sídlo 

Škola v ráji, z.s. (dále jen ''Spolek.) je spolkem ve smyslu zákona ě.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a má českou právní subjektivitu. Spolek má sídlo na adrese: Rudé Armády 1111, 
517 41 Kostelecnad orlicí. 

2. Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným nepolitickým a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zájemci 
o rozvíjení mezikulturního dialogu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, se zaměřením na 
oblasti vzdělávání a životního prostředí.

3. Základní účely spolku 

Cílem Spolku je rozvíjet vzdělanost a uvědomění v tématu globální diversity, a to zejména formou 
realizace dobrovolnických pedagogických stáží a podpoře vzdělávání na ostrově Lombok a v dalších
vytipovaných rozvojových lokalitách. S hlavním cílem souvisí zkvalitňování úrovně vzdělávání dětí 
na ostrově Lombok a v dalších vytipovaných rozvojových lokalitách. A dále zaměření činnosti 
spolku v rozvinutých zemích na mladé lidi, především studenty, kteří mohou svůj změněný pohled 
na svět šířit dále a stavět na měm ve svém budoucím životě, a tak přispívat k širší společenské 
změně. Činnost Spolku je založena na dobrovolné aktivitě a společném zájmu jeho členů. 

4. Formy činnosti spolku

Formami činnosti Spolku jsou

- v rozvojových zemích zejména:

 Realizace dobrovolnických pedagogických stáží do místních škol a vzdělávacích organizací

 Podpora provozu a rozvoje místních škol a vzdělávacích organizací 

 Zapojovéni dětí a rodičů dětí do místních projektů souvisejících se zkvalitňováním 
vzdělávání žáků škol, a s enviromentální vzdělaností

- v Evropě, především v České republice a na Slovensku zejména:

 Osvětová a informační činnost na téma globální diversity a s tím souvisejících 
enviromentálních otázek

 Nábor dobrovolníků formou spolupráce se vzdělávacími isntitucemi

5. Čtenství spolku 

Podmínky členství 

Členem mohoubýt fzické i pnávnické osoby, české i zahraniční. Členy spojuje zájem na zdárné 
činnosti školy. O členství rozhoduje jednomyslným schválením členská schůze.

Práva a povinnosti členů 

Členové mají právo zúčastnit se členské schůze být jmenováni do orgránů Spolku, vznášet náměty 
a připomínky k činnosti Spolku být informováni o činnosti Spolku a jejich orgránů a účastnit se 
akcí, pořádaných Spolkem. 



Členové jsou povinni dodržovat stanovy Spolku a dále informovat orgány Spolku o jednaních 
vedených v souvislosti s činností Spolku. 

Ukončení členství 

Členství může být ukončeno na vlastní žádost člena, vyloučením člena nebo úmrtím člena. 

Člen může být vyloučen v případě hrubého porušení stanov. Člen může být rovněž vyloučen 
v případě vědomého vykonávání činů, kterými byla způsobena újma Spolku nebo některému z jeho
členů. 

6. orgány spolku 

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodařeni za předchrázející období, 

c) určila koncepci činnosti Spolku na další období,

d) stanovila výši členských příspěvků,

e) schválila rozpočet Spolku na příští období, 

f) zvolila čestné členy Spolku, rozhodla o vyloučení člena Spolku, 

g) rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov, 

i) zvolila předsedu Spolku 

Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho 
funkční obdbbí je pětileté. Předseda je volený členskou schuzí. 

7. Hospodaření spolku 

Spolek hospodaří s prosředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí 
a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými ganty. Prostředky vynakládá 
výhradně na úkoly spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady. 

8. Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 5.6.2018. Učinnosti nabývají dnem zápisu do 
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hrradci Králové. 


