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OBECNEPROSPESNASPOLECNOST
Svobodná základní škola, o.p.s.

1. NÁZEV
Svobodná základní škola, o.p.s.

2. SÍDLO
Řetouň 13, 40002 Malečov

3. ZÁMĚR SPOLEČNOSTI
a) Chceme člověku otevírat svobodnou cestu za poznáním světa a sebe v něm.
b) Usilujeme o
poznání.

utváření prostředí,

které podporuje

přirozenou

lidskou touhu po

c) Spolupracujeme na základě úcty, respektu a vzájemné podpory.
d) Rozvíjíme pedagogické impulsy Rudolfa Steinera.
4. DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, KTERÉ MÁ Svobodná základní
škola, o.p.s. POSKYTOVAT
a) Poskytování základního vzdělání: zabezpečení rozumové výchovy, tvořivého
poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie podporující
zdravý vývoj dítěte v oblasti morální a sociální a poskytování mravní, etické,
estetické, pracovní, umělecké, zdravotní, tělesné výchovy a ekologické výchovy
žáků s respektem k jejich individuálním potřebám na základě principů a
vzdělávacích postupů waldorfské pedagogiky.
b) Provozování školní družiny
c) Provozování školního klubu

5. PODMÍNKY
POSKYTOVÁNÍ
PROSPÉŠNÝCH SLUŽEB

JEDNOTLIVÝCH

DRUHŮ

OBECNĚ

a) Jednotlivé druhy obecně prospěšných činností bude Svobodná základní
škola, o.p.s. provádět v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,
zejména v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
následných novelizací.
b) Jednotlivé druhy

obecně

prospěšných činností

budou poskytovány zejména

prostřednictvím zaměstnanců.

c) Podmínkou činnosti je zápis Svobodné základní školy Litoměřice, o.p.s. do
rejstříku škol a školských zařízení a finanční zabezpečení činnosti (získání
dostatku financí z dotací MŠMT a jiných zdrojů).
d)

Obecně prospěšné

služby budou poskytovány za předem zveřejněných podmínek.
Svobodná základní škola, o.p.s. zajistí rovný přístup k získání informací o
podmínkách poskytování obecně prospěšných služeb.

6. DOBA TRVÁNÍ
Svobodná základní škola, o.p.s. se zakládá na dobu neurčitou.

7. ORGÁNY Svobodné základní školy, o.p.s.
Správní rada,
Ředitel (statutární orgán),
Dozorčí rada (kontrolní orgán).,

8. SPRÁVNÍ RADA A ZPŮSOB JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

a) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Svobodná základní
škola, o.p.s. založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
b) Správní rada má 3 členy. Funkční období všech členů správní rady je
Členové správní rady mohou vykonávat funkcí opakovaně.

tříleté.

c) Členy správní rady musí být lidé, kteří se ztotožňují se záměrem společnosti, a
kteří jsou schopní spolupracovat.

rlt

d) Členy správní rady jsou:
Ing. Hurychová Katarína
79 61 13 / 9197
Pražská 291, 411 55 Terezín

Ing.

Tomšovičová

Vanda
68 55 21I1451
Palackého 75, 411 55 Terezín

Mgr. Tomáš Hurych
73 04 19 I 3127
Pražská 291, 411 55 Terezín
e) Správní rada na svém jednání volí ze svých členů předsedu.
f) Jménem správní rady jedná vždy v konkrétní věci pověřený člen rady na základě
usnesení zjednání správní rady

g) Správní radu svolává a řídí předseda správní rady, a to nejméně dvakrát ročně.
Svolání musí obsahovat návrh programu jednání správní rady a zasílá se řediteli a
dozorčí radě. Předseda správní rady zasílá následně zápis z jednání správní rady
řediteli a členům správní rady a dozorčí rady.
h) Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to zakladatel, jakýkoliv
člen správní či dozorčí rady či ředitel. Nevykoná-li tak předseda do čtrnácti dnů
ode dne obdržení žádosti, jsou zakladatel, ředitel nebo dozorčí rada oprávněni
správní radu svolat sami.
i) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu,
kterým obecně prospěšná společnost
i. Nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
ii.

Nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo
předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejně
zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,

111.

Nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,

iv. Zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý
majetek do této právnické osoby.
j) Správní rada schvaluje

i. Rozpočet obecně prospěšné společnosti,
Řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně

n.

prospěšné společnosti,
111.

Předmět doplňkových činnosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 248/1995

Sb. o obecně prospěšných společnostech.
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k) Správní rada rozhoduje o
i. Zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě podle § 4 odst. 4 zákona
č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech rozhoduje o určení
obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
ii. Přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na
jinou právnickou osobu s obdobnou náplní činnosti.
1) Správní rada podléhá následnému jednacímu řádu:
i. Správní rada je usnášení schopna v případě přítomnosti všech členů správní
rady.
ii.

V případě potřeby může zasedání probíhat i na dálku, s použitím
moderních komunikačních prostředků.

111.

Správní rada se usnáší konsenzem všech přítomných členů.

iv. Pokud by došlo ve správní radě k neshodě znemožňující plnění její
funkce, obrátí se členové rady na dozorčí radu, která rozhodne ve sporné
věci.

v.Podrobnosti jednacího řádu může stanovit statut společnosti.
m) Jednacím jazykem při zasedání správní rady je český jazyk.
n) V případě zániku členství některého ze členů rady navrhují zbývající členové rady
možného nástupce do 30 dnů. Pokud tak neučiní členové správní rady v dané
lhůtě, jmenuje nového člena správní rady zakladatel ve lhůtě do 60 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro' správní radu. V případě zániku členství všech členů správní
rady jmenuje členy nové správní rady zakladatel, a to ve lhůtě do 60 dnů.
Neprovede-li zakladatel toto jmenování, jmenuje dozorčí rada nového člena
správní rady, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro rozhodnutí
zakladatele.
o) Zakladatel odvolává člena správní rady, porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění
pozdějších předpisů, tuto zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
9. ŘEDITEL A ZPŮSOB JEDNÁNÍ ŘEDITELE
a) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společností, jenž řídí činnost
obecné prospěšné společnosti a jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek.
Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

l

\

'

b) Ředitel se účastní setkání Správní rady a podílí se poradním hlasem na jejích
rozhodnutích
c) Pokud by došlo mezi ředitelem a správní radou k nedorozumění znemožňujícímu
výkon činnosti společnosti, obrátí se ředitel anebo členové správní rady na dozorčí
radu, která poskytne radu ve smyslu záměru a v zájmu společnosti. V případě
neřešitelnosti situace může dozorčí rada doporučit správní radě ředitele odvolat,
anebo se obrátí na zakladatele za účelem rozpuštění správní rady a zakladatel
správní radu rozpustí.
d) Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
e) Ředitelemje:
Schnelly Patrick
78 06 01 I 5338
Teplická 296, 417 01 Hrob
f) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru dle § 1O, odst. 5 zákona č. 248/1995
Sb. o obecně prospěšných společnostech s péčí řádného hospodáře.
10. DOZORČÍ RADA A ZPŮSOB JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

a)

Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období všech členů dozorčí rady je tříleté,
pokud není jinde uvedeno jinak. Opětovné členství se připouští, a to i opakovaně.

b)

Dozorčí

rada vykonává svou činnost svěřenou jí do působnosti zákonem č.
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, především vykonává kontrolu
účetní závěrky a výroční zprávy společnosti. Dále koná takto:
i. Přezkoumává řádnou a mimořádnou
obecně prospěšné společnost.
11.

Působí podpůrně

111.

Nejméně

řediteli

1v.

účetní závěrku

a dohlíží ve smyslu dodržování

a

výroční

záměru společnosti.

jedenkrát ročně podává zprávu řediteli, dává správní
zpětnou vazbu týkající se činnosti společnosti.

Dle návrhů členů správní rady jmenuje nové
správní rady.

zprávu

členy

radě

a

anebo nástupce

členů

v.V případě těžkých sporů mezi členy správní rady anebo mezi členy správní
rady a ředitelem, které znemožňují činnost společnosti, poskytuje radu na
řešení problému ve smyslu záměru a v zájmu společnosti a v případě
neřešitelnosti může správní radě navrhnout odvolání ředitele nebo
zakladateli navrhnout odvolání a jmenování nových členů správní rady.
Zakladatel pak na návrh dozorčí rady jmenuje nástupce správní rady.

c)

Dozorčí

rada je oprávněna:

i. Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené
údaje,
Svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy

ii.

obecně prospěšné společnosti.

d) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a
správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na
nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecné prospěšné
společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k
sjednání nápravy. Není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o
zjištěných nedostatcích zakladatele.
e) Zakladatel, kteří člena dozorčí rady do funkce jmenoval, jej odvolává, porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů, tuto zakládací smlouvu
nebo statut společnosti.
f) Členy dozorčí rady jsou:
Kristýna Brabcová
76 60 11 I 0359
Řetouň 13, 400 02 Malečov
Jitka Vítovcová
74 60 23 I 0052
Neumannova 2067/3, 412 01 Litoměřice
Lenhartová Žaneta
83 52 27 I 2896
České Kopisty 6, 411 55 Terezín
\

g) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
h) Dozorčí rada podléhá následnému jednacímu řádu:
i. Dozorčí rada je usnášeníschopná, když se sejde nadpoloviční většina jejích
členů. V případě potřeby může zasedání probíhat i na dálku, s použitím
moderních komunikačních prostředků.
Dozorčí rada se usnáší konsenzem všech přítomných členů.

ii.

Pokud by došlo v dozorčí radě k neshodě znemožňující plnění její
funkce, obrátí se členové rady na zakladatele, který rozhodne ve sporné

111.

věci.

1v.

Podrobnosti jednacího řádu může stanovit statut společnosti.

'

i)

Způsob

ustanovení a členství v dozorčí radě a způsob jednání dozorčí rady se řídí
ustanoveními zákona č. 248/95 Sb. Možnost volby člena v dozorčí radě dle
ustanovení §4, odst. (3), pís. c) zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech se nepřipouští. V případě zániku členství člena dozorčí rady jmenuje
zakladatel na uvolněná místa členů dozorčí rady nové členy dozorčí rady, a to ve
lhůtě do 60 dnů. Neprovede-li zakladatel toto jmenování, provede dozorčí rada
kooptaci nového člena dozorčí rady, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro zakladatele.

11. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY, DOZORČÍ RADY A ŘEDITELE
Odměňování členů správní rady, příp. i členů dozorčí rady a ředitele je možné v souladu
se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

12. HODNOTA A OZNAČENÍ MAJETKOVÝCH VKLADŮ ZAKLADATELE. JSOULI VKLÁDÁNY

Zakladatel nevkládá žádný movitý ani nemovitý majetek.

13. HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA

a) Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založéna,
společnost může vykonávat i jiné činnosti za podmínky, že touto činností bude
dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti, a zároveň
tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
b)

Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření
v době stanovené správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců od skončení
účetního období, 'kterým je kalendářní rok. Obsah výroční zprávy je určen
zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

c) Jeden výtisk výroční zprávy zasílá Svobodná základní škola, o.p.s .. k založení do
sbírky listin k rejstříkovému soudu.
14. PŘEVOD A PŘECHOD ZAKLADATELSKÝCH PRÁV
Zanikne-li zakladatel bez právního nástupce, rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne,
kdy se o zániku dozví, o přechodu práv a povinnosti zakladatele stanovených tímto
zákonem na jinou právnickou osobu s obdobnou náplní činnosti. S tímto přechodem musí
vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty
první o přechodu práv a povinnosti zakladatele na jinou právnickou osobu, rozhodne na
návrh člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní.
zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele,
musí s tímto přechodem vyslovit souhlas.

'
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15. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

a) Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti se řídí aktuální úpravou
obsaženou v zákoně č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

16. ZAKLADATEL

a) Zakladatel rozhoduje o záležitostech týkajících se Svobodné základní školy Litoměřice,
o.p.s .. na valné hromadě spolku Waldorfská iniciativa Litoměřice. Jednání valné hromady
spolku Waldorfská iniciativa Litoměřice je upraveno stanovami spolku.
b) Zakladatelem je: spolek Waldorfská iniciativa Litoměřice
Sládkova 2, 412 01 Litoměřice
22830294
Vrchlického 238/4, 412 01 Litoměřice
30.10.2009; č.j. VS/1-1/77368/09-R

Sídlo:
IČO:
Korespondenční

adresa:
Registrace MV ČR:
Statutární orgán:
Kristýna Brabcová, předseda občanského sdružení
76 60 11 I 0359
Řetouň 13, 400 02 Malečov

Jaroslav Lenhart, místopředseda občanského sdružení
79 06 28 / 5860
České Kopisty 6, 411 55 Terezín

Dne 26._8._2015
Za zakladatele
Waldorfská iniciativa Litoměřice, spolek
-------------------------------
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Ověřovací doložka pro
Podle ověřovací knihy

leaalizaci
pošty: Terez.ín

Poř.č:

Vlastnoručně podepsal; Kristýna Brabcová
Datum a místo naroz~n1: lL 10.1976,Praha 6,CZ
Adresa oobvtu: Ma\ecov
· •
Řetouň 13,CZ
Druh a č. předlož .dokL totožnosti: 114461140

Občanský průkaz

Terezín dne 27.08.2015
Kinská Jana

41155-009-04!5
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Ověřovací

doložka pro leoalizaci

Podle ověřovací knihy pošty: Terezín

Poř.č:

Vlastnoručně podepsal: Jaroslav Lenhart

Datum a místo narození: 28.06.1979,Vsetín,CZ

Adresa pobytu: gesk~ Kopjsty
_

v

"

_

c~ske. Ko~1st~

6, q

_

uruh a c. predloz. doKl. totoznos t1: 20218ti835
Občanský pr ukaz
.··.

Terezín dne 28.08.2015
Velková Radka

41155-CG9-0428

