Stanovy spolku
Asociace lesních MŠ, z. s.
Čl. 1

Název, forma a sídlo
Spolek Asociace lesních MŠ, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo spolku se nachází na adrese Šlikova 47, 169 00 Praha 6.
Čl. 2

Charakter spolku
Asociace lesních MŠ, z.s. je neziskovým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob zabývajících se péčí
o děti a vzděláváním dětí v pravidelném kontaktu s přírodou.
Čl. 3

Základní účely spolku
Účelem činnosti spolku je podporovat péči o děti a vzdělávání dětí v pravidelném kontaktu s přírodou a s tím
spojená podpora udržitelného rozvoje, environmentální výchovy a vzdělávání, harmonizace profesního a
rodinného života a rovných příležitostí, sociálního začleňování s cílem zvýšení uplatnitelnosti osob ve
společnosti a na trhu práce (zejména v oblasti služeb pro rodiny a děti). Spolek je celorepublikovou zastřešující
organizací pro subjekty zaměřené na výchovu a vzdělávání předškolních dětí v přírodě.
Čl. 4

Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
• poskytování poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se vzděláváním předškolních
dětí v kontaktu s přírodou, zejména podle pedagogiky lesních mateřských škol;
• účast na jednáních s orgány veřejné moci v záležitostech týkajících se legislativní úpravy péče o děti a
vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou;
• poskytování školení a dalšího vzdělávání pedagogů s tematikou vzdělávání předškolních dětí v kontaktu s
přírodou;
• osvětová činnost s tematikou péče o děti a vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou (např. formou lesní
mateřské školy), publikování elektronických a tištěných materiálů s touto tematikou a jejich prodej,
provozování internetových stránek s celorepublikovou působností;
• provádění nezávislé kontroly kvality vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou a vydávání nezávislých
certifikátů kvality;
• výroba a prodej výukových pomůcek a vybavení pro kontakt dětí s přírodou;
• výzkum v oblasti vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou.
Čl. 5

Členství ve spolku
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli spolku, dodržují tyto stanovy a respektují usnesení orgánů spolku.
O podobě přihlášky a údajích, které jsou nutné pro jednotlivé formy členství, rozhoduje Členská schůze.
Výši členských příspěvků stanovuje předpis, který schvaluje Členská schůze. Subjekt se stává členem spolku v

okamžiku schválení členství Radou spolku na základě směrnice pro přijímání členů, kterou schvaluje Členská
schůze. Subjekt je o přijetí do spolku elektronicky vyrozuměn. Potvrzení o členství vydává Rada spolku na
vyžádání.
Evidenci přihlášek a členů vede Statutární orgán spolku, nebo jím pověřený pracovník spolku. S
členskou databází je zacházeno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Rada si vyhrazuje právo
pozastavit nebo zrušit členství v odůvodněných případech.

5.1 Povinnosti členů
Členové spolku jsou povinni zejména:
- dodržovat stanovy;
- platit členské příspěvky (s výjimkou čestných členů);
- minimálně jednou za rok se účastnit jednání členské schůze (s výjimkou čestných členů);
- aktualizovat údaje v profilu své členské organizace na www.lesnims.cz.

5.2 Kategorie členství ve spolku
5.2.1 Základní člen
Základním členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která v souladu s obecně
závaznými právními předpisy České republiky plánuje nebo již realizuje vzdělávání předškolních dětí v
kontaktu s přírodou. Proces přijímání základního člena stanovuje předpis, který schvaluje Členská schůze.
Základní člen má právo:
• být informován o činnosti spolku;
• účastnit se akcí určených pro členy spolku;
• účastnit se jednání orgánů spolku (s povinností účastnit se nejméně 1x za kalendářní rok);
• předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku Radě spolku.
Základní člen nemá hlasovací právo.

5.2.2 Certifikovaný člen
Certifikovaným členem se stává základní člen, který naplní podmínky pro získání statutu Certifikovaná lesní
MŠ. Podmínky certifikace stanovuje zvláštní předpis schvalovaný Radou spolku.
Certifikovaný člen má právo:
• účastnit se činnosti spolku;
• volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
• být informován o činnosti spolku;
• účastnit se jednání orgánů spolku (s povinností účastnit se nejméně 1x za kalendářní rok);
• předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku Radě spolku.
Certifikovaný člen má hlasovací právo.

5.2.3 Čestný člen
Čestným členem se může stát zasloužilá osoba. S čestným členstvím se pojí právo být informován o činnosti
spolku a účastnit se jednání jejich orgánů. S čestným členstvím není spojeno právo hlasovat na členské schůzi. O
udělení čestného členství rozhoduje Rada spolku, která rovněž může ze závažných důvodů rozhodnout o jeho
odnětí. Návrh na udělení čestného členství může předložit Radě spolku kterýkoliv člen spolku.

5.3 Převod původních forem členství
5.3.1 Subjekty, které byly v okamžiku zahájení platnosti těchto stanov čekateli Asociace lesních
mateřských škol, se musí znovu přihlásit do spolku se žádostí o udělení základního členství a
postupovat podle předpisu pro přijímání základního člena spolku.
5.3.2 Subjekty, které byly v okamžiku zahájení platnosti těchto stanov hlavními členy Asociace lesních
mateřských škol, stávají se automaticky
a) základními členy, pokud nejsou držiteli Certifikátu kvality lesních MŠ, nebo
b) certifikovanými členy, pokud již jsou držiteli Certifikátu kvality lesních MŠ.
5.3.3 Subjekty, které byly v okamžiku zahájení platnosti těchto stanov vedlejšími členy Asociace
lesních mateřských škol, se

a. znovu přihlásí do spolku se žádostí o udělení základního členství, pokud naplňují definici
základního člena (viz 5.2.1), nebo
b. se mohou stát členy Platformy pro vzdělávání v přírodě.
Čl. 6

Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena
pro hrubé porušování stanov a závazných doprovodných dokumentů.
Další důvody pro pozastavení nebo ukončení členství ve spolku:
· nezaplacení členského příspěvku ani do 30 dnů po upomínce (upomínka je zasílána elektronickou poštou na
kontakt vedený v evidenci členů);
· na vlastní žádost;
· v případě porušování dobrého jména spolku, nebo zákonů ČR.
Čl. 7

Orgány spolku
Orgány spolku jsou Členská schůze, Rada spolku, Statutární orgán a Skupina pro kvalitu.

7.1 Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně dvakrát ročně. Mezi její kompetence
patří, aby:
• schválila změny stanov a doprovodné směrnice a vnitřní předpisy;
• zvolila členy Rady spolku;
• v případě potřeby členy z Rady spolku odvolala;
• určila koncepci činnosti spolku na další období;
• schválila výši členských příspěvků;
• seznámila se s rozpočtem spolku na příští období;
• rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání Členské schůze spolku svolává Rada spolku. Členská schůze bude svolána také v případě, že třetina
všech členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí následujícím způsobem:
Témata, o kterých má Členská schůze rozhodovat, jsou zasílána nejméně dva týdny před termínem konání
členské schůze na kontaktní emailové adresy všem členům s právem účastnit se Členské schůze.
Krok 1: konsensuální rozhodování - členové s hlasovacím právem, kteří jsou přítomni na členské schůzi,
mohou konsensuálně rozhodovat. Pokud na Členské schůzi dojdou ke konsenzu, je toto rozhodnutí platné.
Pokud na schůzi nedojdou ke konsensu, nastává krok dva.
Krok 2: hlasování per rollam – všichni členové s hlasovacím právem jsou obesláni emailovou poštou s
možností hlasovat v časovém rozmezí určeném v podmínkách hlasování. Pro přijetí rozhodnutí touto cestou je
zapotřebí, aby hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů s hlasovacím právem. Pokud se nesejde potřebný
počet hlasů nebo je počet hlasů pro dvě různá řešení stejný, nastává krok 3.
Krok 3: hlasování Radou - Rada spolku rozhoduje na základě diskuze z Členské schůze, která danou
problematiku projednávala. Rada rozhoduje konsenzuálně.

7.2 Rada spolku
Rada spolku je pětičlenná. Funkční období členů rady je pětileté. Členové Rady spolku jsou nominováni a
přijímáni Členskou schůzí. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku, musí být do 60 dnů
svolána Členská schůze, která zajistí doplnění Rady.
Rada spolku řídí činnost spolku mezi Členskými schůzemi. Rada spolku se schází dle potřeby. Povinností členů
Rady spolku je účast nejméně na dvou Členských schůzích ročně.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomni alespoň dva členové a zároveň je přítomen
předseda. Rada rozhoduje vždy konsenzuálně.
Rada spolku má pravomoc

· rozhodnout o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov a dalších závazných dokumentů;
· volit čestné členy spolku.

7.3 Statutární orgán
Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je
pětileté. Předseda je volený Členskou schůzí podle pravidel rozhodování Členské schůze.

7.4 Skupina pro kvalitu
Skupina pro kvalitu je orgán zabývající se Standardy kvality lesních mateřských škol a je expertním a poradním
orgánem Rady i Členské schůze. Je zodpovědná za proces certifikace dle Standardů kvality lesních MŠ a
udělování souhlasu k udělení certifikovaného členství.
Členové skupiny pro kvalitu jsou navrhováni Radou a certifikovanými členy s ohledem na regionální
příslušnost a zkušenosti. Členové skupiny pro kvalitu jsou voleni Členskou schůzí na tříleté funkční období, člen
Skupiny pro kvalitu může být opakovaně zvolen. Skupina pro kvalitu má nejméně 5 členů.
Čl. 8

Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na
úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na Členské schůzi.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným
předmětem činnosti.
Čl. 9

Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny Členskou schůzí hlasováním per rollam, které bylo uzavřeno dne 4.12. 2015.
Účinnosti nabývají dnem odhlasování členskou schůzí.

Vytvořeno dle vzoru stanov společnosti Frank Bold.

