Stanovy
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
Adresa: Česká 11, Brno 602 00
Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky
Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990
IČO: 00 531 413
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (dále jen ASK ČR) je zájmové
občanské sdružení mládeže do 26 let. Členy ASK ČR mohou být i osoby starší, pokud
vykonávají volené nebo pověřené funkce. Členové se sdružují ve středoškolských
klubech, které jsou základními organizačními útvary.
2. ASK ČR je místem pro realizaci odborných a zájmových aktivit členů, které přispívají k
rozvoji klíčových kompetencí, všeobecné i odborné vzdělanosti mladých lidí.
3. Středoškolský klub (dále jen klub) je zřizovaný na základě schválení ve Správní radě ASK
ČR. Klub se dále může členit na kroužky, pracovní, zájmové skupiny či kluby.
Čl. 2
Obsah činnosti
V souladu s Úmluvy o právech dítěte, Všeobecnou deklaraci lidských práv a Chartu OSN si
stanoví ASK ČR tyto předměty činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a
technické činnosti mládeže ve volném čase
napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a
odborných aktivit
být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak
v České republice, tak v zahraničí
získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů
zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich
činnost
provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference,
publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu
činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů
realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit
podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady)
a provoz informačního centra pro mládež
zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb
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Čl. 3
Orgány ASK ČR
3.1 Valná Hromada ASK ČR
3.2 Správní rada
3.3 Revizní komise
3.4 Středoškolský klub
Čl. 4
Organizační struktura ASK ČR
4.1 Valná Hromada ASK ČR
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

je tvořena vedoucími klubů nebo pověřenými zástupci klubů. Každý člen má jeden
rozhodující hlas.
Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za rok. O konání Valné hromady musí být
vedoucí klubů informování nejméně 30 dní před jejím zahájením. Jednou za tři roky je
Valná hromada volební a volí na tříleté období Správní radu a Revizní komisi.
Mimořádnou Valnou hromadu svolává Správní rada. Právo svolání mimořádné Valné
hromady mají i členové ASK ČR, pokud o to požádá nejméně 1/3 členských klubů. O
konání mimořádné Valné hromady musí být vedoucí klubů informování nejméně 30 dní
před jejím zahájením.
Valná hromada má právo:
a. provádět změnu Stanov
b. volit Správní radu a určovat počet jejich členů
c. odvolat Správní radu nebo její jednotlivé členy
d. volit Revizní komisi a určovat počet jejich členů
e. odvolat Revizní komisi nebo její jednotlivé členy
f. schvalovat směrnice pro hospodaření ASK ČR
g. schvalovat rozpočet ASK ČR
h. schvalovat Výroční zprávu ASK ČR
i. schvalovat zprávu Revizní komise
j. schvalovat plán činnosti
k. zrušit ASK ČR
l. schvalovat likvidační komisi při zrušení ASK ČR
Valná hromada je usnášení schopná pokud se ji účastní 50% z celkového počtu klubů.
Valná hromada je způsobilá přijímat závěry a usnesení, pokud se ji účastní 50%
z celkového počtu klubů. Není-li tato podmínka splněna, svolá se 15 minut po ukončení,
Náhradní Valná hromada. Náhradní Valná hromada může přijímat závěry a usnesení
v počtu přítomných klubů.
Usnesení Valné hromady jsou přijata schválením nadpoloviční většinou hlasů všech
členů ASK ČR, přítomných na Valné hromadě.
4.2 Správní rada

1.
2.

řídí ASK ČR v období mezi konáním Valných hromad. Na svém prvním zasedání volí
ze svého středu předsedu a místopředsedu na dobu tří let
schvaluje zřizování středoškolských klubů jako základního článku ASK ČR

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Předseda Správní rady je statutárním zástupcem ASK ČR
je volena na Volební Valné hromadě z návrhů členů ASK ČR nebo Správní rady na
dobu tří let
jmenuje a odvolává tajemníka sekretariátu ASK ČR a další pracovníky sekretariátu
schází se nejméně čtyřikrát za rok. Správní radu svolává předseda Správní rady. Právo
svolat správní radu mají i její členové pokud o to požádá nejméně 1/ 3 jejích členů. O
konání Správní rady musí být její členové informování nejméně 14 dní před jejím
zahájením
pro potřeby ASK ČR může vytvořit odborné komise
předkládá návrhy na úpravy stanov Valné hromadě
zástupce Správní rady se účastní zasedání Revizní komise
je povinna předkládat Valné hromadě zprávy o své činnosti a návrhy pro další činnost
ASK ČR, rozpočet a Výroční zprávu
může přijímat závěry a usnesení pokud se ji účastní 50% z celkového počtu jejích členů.
Usnesení Správní rady jsou právoplatná schválením nadpoloviční většinou přítomných
členů.
schvaluje pravomoci pracovníků sekretariátu ASK ČR
v případě odstoupení člena Správní rady, má právo člena kooptovat do počtu
stanoveného Valnou hromadou
4.3 Revizní komise

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

je volena na Volební Valné hromadě z návrhů členů ASK ČR nebo Správní rady na
dobu tří let.
volí ze svého středu předsedu na dobu tří let
za svoji činnost je odpovědna Valné hromadě
zástupce Revizní komise se účastní zasedání Správní rady
provádí kontrolu plnění usnesení Valné hromady, činnosti ASK ČR a především
hospodaření ASK ČR
může přijímat závěry a usnesení pokud se ji účastní 50% z celkového počtu jejích členů.
Usnesení Revizní komise jsou právoplatná schválením nadpoloviční většinou
přítomných členů
v případě odstoupení člena Revizní komise, má právo člena kooptovat do počtu
stanoveného Valnou hromadou
4.4 Středoškolský klub

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Středoškolský klub (dále jen klub) je základním článkem ASK ČR s právní
subjektivitou, zřizovaný a provozovaný na principu dobrovolnosti zejména při středních
školách.
Členové klub volí vedoucího klubu, kterým musí být osoba starší 18 let, na dobu tří let.
Vedoucí klubu je statutárním zástupcem klubu.
Vedoucí klubu má právo účasti na Valné hromadě ASK ČR s jedním hlasem.
Vnitřní organizační struktura je vnitřní záležitostí klubu. Klub může vytvářet zájmové a
odborné skupiny (kroužky, kluby) v jejichž čele je vedoucí.
Poslání klubu je získávat a prohlubovat účast mládeže na aktivní společenské činnosti
v rámci školní i mimoškolní činnosti, rozvíjet a podporovat aktivity středoškolské
mládeže ve všech oblastech o již má tato skupina zájem např. technické, umělecké,
humanitní, kulturní, ekologické či v oblasti participace.
V souladu s obsahem činnosti ASK ČR plní klub tyto úkoly:

8.

9.
10.

11.

12.

a. podporuje pravidelnou činnost zájmových útvarů, pracovních či odborných skupin,
kroužků, laboratoří a talentovaných jednotlivců
b. zajišťuje informační, poradenskou a konzultační činnost pro členy klubu
c. organizuje veřejnou prezentaci své činnosti
Zřízení a zrušení klubu:
a. zřizovatelem klubu je ASK ČR, který schvaluje zřízení klubu na základě písemné
přihlášky.
b. ve spolupráci ASK ČR a střední školy, při které je klub zřízen, jsou vytvářeny
technické a provozní podmínky pro činnost klubu.
c. klub zaniká na základě písemné žádosti klubu, při porušení stanov ASK ČR, nebo
rozhodnutím Valné hromady.
d. Vztahy mezi zřizovatelem a středními školami jsou stanoveny vzájemnou
dohodou.
Klub řídí a za jeho činnost odpovídá vedoucí klubu.
Členství v klubu
a. Členové klubu jsou:
a. převážně žáci školy
b. žáci jiné střední školy, pokud na jejich škole nepracuje klub stejného
zaměření
c. externí členové, pokud jsou významným přínosem pro jejich práci
d. mládež do 26 let
b. O přijetí za člena klubu z okruhu mimo školu, kde je klub zřízen, rozhoduje
vedoucí klubu na základě žádosti o členství, po souhlasném stanovisku příslušné
střední školy
c. Členství v klubu lze ukončit
a. vystoupením z klubu
b. nezaplacením členského příspěvku
Hospodaření klubu se řídí všeobecně platnými právními a účetními předpisy. Klub může
provádět hospodářskou činnost v rámci udělené právní subjektivity. Klub hospodaří
s vlastními prostředky, dotacemi ústředí ASK ČR, a také získanými dary, sponzorskými
příspěvky a dotacemi místní a regionální samosprávy. Majetek takto pořízený je ve
vlastnictví klubu. Při zrušení klubu se uskutečňuje finanční vyrovnání a předání
získaného majetku na ústředí ASK ČR.
Podle potřeby si klub zřizuje vlastí razítko, které je upraveno jednotným vzorem. A to:
Středoškolský klub ASK ČR
při (název školy)
(ulice, obec, PSČ)
Razítko lze doplnit případným názvem klubu.
Čl. 5
Členství

1. Členství v ASK ČR vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný
školní rok.
2. Členové klubu volí vedoucího klubu, který je zastupuje jako člen Valné hromady ASK
ČR.
3. Členství v ASK ČR zaniká vystoupením, vyškrtnutím nebo nezaplacením členského
příspěvku. Evidence členů je vedena klubem.
4. Práva členů:

a. účastnit se akcí pořádaných ASK ČR
b. využívat služby a výhody ASK ČR
c. podílet se na práci ASK ČR svými podněty, náměty a návrhy
d. být volen do orgánů ASK ČR a podílet se na jejich činnosti
5. Povinnosti členů
a. dodržovat stanovy ASK ČR
b. aktivně se podílet na činnosti ASK ČR
c. poskytovat informace o své činnosti a předávat výsledky své práce i ostatním
členům ASK ČR
Čl. 6
Finanční a hospodářské záležitosti
1.
2.
3.
4.

ASK ČR jako celek je právnickou osobou.
Hospodaření se řídí všeobecnými právními a účetními předpisy. Pro potřebu ASK ČR
schvaluje Valná hromada směrnice pro hospodaření v ASK ČR.
ASK ČR používá pro svoji činnost vlastní nebo zapůjčený (svěřený) majetek na základě
smlouvy.
Prostředky potřebné pro činnost získává ASK ČR z dotací, darů, příspěvků členů a
doplňující příležitostné hospodářské činnosti vyplývající z obsahu činnosti ASK ČR.
Čl. 7
Právní postavení

1.
2.
3.

4.

ASK ČR je právnickou osobou dle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.
Za ASK ČR jedná předseda nebo pověření členové.
Statutárním zástupcem je předseda Správní rady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
předsedy (nemoc nebo pobyt v zahraničí) vykonává statutární funkci místopředseda SR,
nebo na základě plné moci udělené Správní radou další člen Správní rady.
Základní organizační články tj. středoškolské kluby jsou ve smyslu stanov samostatnými
právnickými osobami, zastupované vedoucím středoškolského klubu.
Čl. 8
Závěrečné ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASK ČR vzniká dnem schválení ustanovující Valnou hromadou a registrace u
ministerstva vnitra ČR.
ASK ČR byla založena ustanovující Valnou Hromadou dne 21. 3. 1990 a registrace byla
dne 3. 5. 1990 na MV ČR pod registračním číslem VSP/1-34/90-R.
První změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 16. 5. 1991, vzato na vědomí
MV ČR dne 22. 5. 1991
Druhá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 16. 3. 1996, vzato na vědomí
MV ČR dne 22. 3. 1996
Třetí změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 3. 11. 1998, vzato na vědomí
MV ČR dne 6. 11. 1998
Čtvrtá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 12. 05. 2007, vzato na vědomí
MV ČR dne 27. 6. 2007
Pátá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 25. 04. 2008, bude předloženo
MV ČR na vědomí.
statutární zástupce

