ASOCIACE LOGOPEDŮ VE ŠKOLSTVÍ, o.s.
439 31 Měcholupy 1, Česká republika
IČO: 27040739
tel.: 603835777
www.alos.cz
e-mail: alos@alos.cz
___________________________________________________________________________
Stanovy spolku Asociace logopedů ve školství, z. s.
(dále jen spolek)
Úplné znění stanov přijatých dne 9. 9. 2015 ve znění změn a doplňků ze dne 9. 9. 2015
na náhradním zasedání členské schůze - 10. sněmu ALŠ
Úvodní ustanovení
Spolek Asociace logopedů ve školství, z.s. je otevřeným, nezávislým, nepolitickým,
samosprávným a dobrovolným spolkem s celorepublikovou působností, se společným
zájmem o podporu tvorby, rozvoje a zdokonalování logopedické péče v českém školství.
Článek I. – Název a sídlo
Název spolku:
Používaná zkratka:
Sídlo:

Asociace logopedů ve školství, z.s.
ALŠ
Logopedická základní škola, 439 31 Měcholupy 1

IČ:

270 40 739

Článek II. – Účel spolku a hlavní činnosti spolku
1. Účelem spolku je vzdělávání pracovníků ze školství v oblasti logopedie.
2. Hlavní činnosti spolku směřují k uspokojování a ochraně těch zájmů, k jejichž naplňování
je spolek založen, tj. k naplnění účelu popsaného v čl. II. odst. 1. těchto stanov, coby
společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) podpory zájmu logopedů ve školství o celoživotní vzdělávání a kariérní růst
b) iniciování a podpory šíření nových poznatků z logopedie
c) spolupráce s jinými sdruženími podobného zaměření, se státními orgány,
pedagogickými fakultami a jinými institucemi a organizacemi
d) ochrany logopedů působících ve školství před neodbornými zásahy do jejich činnosti
e) ochrany profesních zájmů členů, zprostředkovávání právní ochrany svých členů
v otázkách souvisejících s výkonem povolání
f) vyjadřování se k odbornosti, etice a celkové profesionální úrovni práce logopedů ve
školství
g) provádění osvětové činnosti s cílem informovat veřejnost o činnosti ALŠ
1

h)vydávání informačního zpravodaje o činnosti ALŠ
i) organizování a poskytování vzdělávacích akcí, seminářů, přednášek a konferencí
3. Vykonávání všech činností spolku se řídí těmito stanovami a platnými právními předpisy.
Na ochranu práv a zájmů svých členů využívá spolek všechny zákonné prostředky.
Článek III. – Členství
1. Členství je individuální a dobrovolné.
2. Vznik členství.
2.1. Členem se může stát pouze absolvent magisterského vysokoškolského studia se
zaměřením na logopedii nebo logopedii a surdopedii pracující v resortu školství.
2.2. Člen spolku musí souhlasit se stanovami spolku a musí být veden stejnými zájmy jako
členové spolku.
2.3. Členem spolku se stává odborný pracovník uvedený v čl. II odst. 2.1. těchto stanov,
který podá vyplněnou platnou přihlášku do spolku na určeném formuláři. Přihláška do
spolku se podává v písemné formě na adresu spolku. Součástí přihlášky do spolku je
kopie vysvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky z logopedie a kopie
vysokoškolského diplomu. O přijetí či odmítnutí za člena spolku rozhodne výbor do 40
pracovních dnů a informuje žadatele o výsledku. Registr členů spolku vede výborem
pověřená osoba.
3. Ukončení členství.
Členství zaniká:
a) vystoupením: člen má právo svobodně z vlastní vůle kdykoliv ukončit své členství ve
spolku. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení výkonnému výboru. Toto
písemné oznámení může být provedeno doporučeným dopisem, faxovou zprávou
potvrzenou do tří dnů doporučeným dopisem, e-mailem potvrzeným do tří dnů
doporučeným dopisem. Okamžik vystoupení je den doručení doporučeného dopisu.
b) vyloučením: výkonný výbor má právo rozhodnout o vyloučení člena, pokud ten hrubě
naruší stanovy spolku. Vyloučení oznámí výkonný výbor vyloučenému členovi
doporučeným dopisem, kde bude uveden den rozhodnutí výkonného výboru spolku
o vyloučení člena ze spolku, proti rozhodnutí není odvolání.
c) úmrtím člena
d) zánikem spolku
4. Práva a povinnosti členů.
Člen má právo:
a) využívat zařízení spolku a účastnit se činnosti spolku
b) být informován o aktivitách spolku
c) vznášet podněty k činnosti, žádat řešení problémů a případných stížností,
d) volit a být volen do všech orgánů spolku
e) účastnit se jednání republikového sněmu a podílet se na jeho rozhodování hlasováním,
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
g) nahlížet do seznamu členů, požadovat změnu údajů v seznamu členů o svojí osobě
h) podat odvolání do rozhodnutí výkonného výboru spolku o vyloučení člena, kdy
o odvolání rozhoduje republikový sněm
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i) žádat informace a vysvětlení o činnosti spolku a výkonného výboru spolku, svobodně
se vyjadřovat k činnosti spolku, výkonného výboru a členů spolku, podávat návrhy,
doporučení a v zákonné lhůtě obdržet odpověď,
j) informovat veřejnost o činnosti spolku a výkonném výboru spolku,
k) osobně se účastnit jednání spolku, je-li jednáno o jeho osobě, a osobně se účastnit
všech akcí pořádaných spolkem.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Člen je povinen:
dle svých schopností přispívat k dobrému jménu a prosperitě spolku,
dbát na profesionální a morální kredit svého povolání,
dodržovat zásady kolegiality, spolupráce a zvyšovat svoji odbornou úroveň
chránit zájmy a majetek spolku,
respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku
platit členské příspěvky, pokud jsou odhlasovány
informovat o všech skutečnostech, které se vztahují ke členství ve spolku

Článek IV. – Organizační struktura
1. Organizační strukturu spolku tvoří
a) nejvyšší orgán, kterým je republikový sněm
b) statutární orgán, kterým je výkonný výbor
c) kontrolní komise
Článek V. - Republikový sněm
1. Nejvyšším orgánem spolku je republikový sněm, který se koná jedenkrát ročně. Na tomto
republikovém sněmu jsou členové spolku informováni o činnosti spolku a hospodaření za
uplynulé období od minulého republikového sněmu.
1. Do výlučné pravomoci republikového sněmu patří
a) schvalovat stanovy spolku a měnit stanovy spolku
b) volit a odvolávat výkonný výbor a kontrolní komisi
c) stanovit výši členských příspěvků členů spolku
d) schvalovat zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
e) schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření spolku
f) určovat a schvalovat hlavní zaměření činnosti spolku na dvouleté období
g) rozhodovat o vstupu spolku do právnických osob
h) rozhodovat o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních
i) rozhodovat o zániku spolku, o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
j) rozhodovat o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku
3. Zasedání republikového sněmu je svoláváno výkonným výborem podle potřeby, nejméně
však jednou ročně.
4. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
5. Pozvánka na republikový sněm je zasílána členům spolku písemně nebo na e-maily, které
uvedou členové do seznamu členů, a to zpravidla třicet dní před jeho konáním. Lhůta může
být upravena dle potřeby. Součástí informace je návrh programu zasedání.
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6. Republikový sněm je schopen se usnášet za účasti nejméně 1/5 (jedné pětiny) členů spolku.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden
hlas.
7. Není-li republikový sněm na svém zasedání schopen se usnášet, může statutární orgán nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání.
Na náhradním zasedání může republikový sněm jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů
rozhodnutím většiny přítomných členů.
8. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání republikového sněmu do třiceti dnů
od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřil republikový sněm.
9. Zápis svým podpisem ověřují dva členové výkonného výboru přítomní na zasedání
republikového sněmu.
Článek VI. - Výkonný výbor
1. Výkonný výbor:
a) výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku
b) vyvíjí činnost v souladu s cílem a obsahem činnosti spolku a hlavními směry činnosti
stanovenými republikovým sněmem
c) přijímá rozhodnutí
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e) výkonný výbor má pět členů, tj. předsedu, místopředsedu, jednatele a dva členy.
f) členové výkonného výboru jsou voleni plénem republikového sněmu na čtyři roky.
V 1. kole probíhá volba tajným hlasováním, a to tak, že všichni členové ALŠ vhodí
každý do volební urny jména kandidátů do výkonného výboru. Členové výkonného
výboru jsou zvoleni, pokud kandidáti s největším počtem získaných hlasů v 1. kole
tajné volby svou kandidaturu přijmou. V případě rovnosti hlasů kandidátů z 1.kola
tajné volby, následuje 2.kolo volby v plénu republikového sněmu, a to volbou
veřejnou ( aklamací ) všech přítomných členů ALŠ. Pokud kandidát s největším
počtem hlasů z 1. kola volby svoji kandidaturu odmítne, je volen stejným způsobem,
tedy aklamací v plénu republikového sněmu ALŠ, další následující kandidát
s největším počtem získaných hlasů z 1. kola tajné volby.
g) volební období člena výkonného výboru končí dnem zvolení nového výkonného
výboru.
h) funkční období členů výkonného výboru jsou čtyři roky. Členové výkonného výboru
jsou voleni všeobecnými volbami na republikovém sněmu. Volební období člena
výkonného výboru končí dnem zvolení nového výkonného výboru.
Obsazení funkcí ve výboru je určeno vnitřními volbami výkonného výboru.
Při odvolání člena výkonného výboru nebo při jeho odstoupení provede výkonný
výbor kooptaci zbývajícího člena výkonného výboru z řad členů spolku nejpozději do
jednoho měsíce po zániku členství odvolaného nebo odstupujícího člena výkonného
výboru. Toto platí v případě odvolání nebo odstoupení maximálně dvou členů
výkonného výboru současně do nejbližší kooptace. V případě odvolání nebo
odstoupení tří a více členů výkonného výboru ve stejném období svolá předseda
výkonného výboru, případně dva členové výkonného výboru, mimořádnou doplňující
4

i)

j)

k)
l)
m)
n)

volební schůzi spolku, nejpozději do tří měsíců po odstoupení nebo odvolání tří a více
členů výkonného výboru ve stejném období.
v čele výkonného výboru spolku stojí předseda, který svolává a řídí průběh výkonného
výboru. V případě jeho nepřítomnosti je zastupován místopředsedou. Výbor se schází
nejméně šestkrát do roka. Předseda nebo místopředseda jsou povinni o svých
jednáních neprodleně informovat výkonný výbor
výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna 2/3 většina všech členů výkonného
výboru a rozhodnutí výkonného výboru je přijato souhlasem nadpoloviční většiny
všech členů výkonného výboru. Ze zasedání výkonného výboru spolku se pořizuje
zápis, ze kterého je patrná přítomnost jednotlivých členů výkonného výboru. Zápis
podepisuje předseda.
výkonný výbor je povinen svolávat zasedání republikového sněmu
vést řádně agendu republikového sněmu a seznam členů spolku,
archivovat veškeré zápisy ze zasedání republikového sněmu,
předkládá republikovému sněmu ke schválení strategický plán spolku

2. Jednat jménem spolku je oprávněn předseda nebo místopředseda.
2. Spolek má otevřen účet v bance, kde podpisové právo má předseda a místopředseda.
4. Člen výkonného výboru spolku může ze své funkce kdykoliv odstoupit, přičemž
odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení na adresu sídla spolku. Člen výkonného
výboru spolku může být ze své funkce kdykoliv odvolán členskou schůzí bez uvedení
důvodu, kdy odvolání je účinné dnem odvolání.
Článek VII. Kontrolní komise
a)
b)
c)
d)
e)

je volena republikovým sněmem na čtyři roky
má tři členy (ze svého středu volí předsedu)
schází se dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně na podnět předsedy kontrolní komise
provádí kontrolu a přezkoumává hospodaření
s výsledky kontrol seznamuje výbor a následně republikový sněm

Článek VIII. – Hospodaření
1. Spolek vytváří k zabezpečení své činnosti materiální a finanční předpoklady a
s prostředky disponuje v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
Vedením účetní a hospodářské agendy pověřuje výkonný výbor ekonoma, popřípadě
účetní.
2. Příjmy sdružení tvoří:
a) členské příspěvky
b) příjmy z veřejných akcí,
c) dobrovolné dary,
d) dotace,
e) granty.
3. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor podle platných právních
předpisů.
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4. O využití finančních prostředků do výše 10 000,- Kč rozhoduje předseda výkonného
výboru. O nakládání s ostatními finančními prostředky nad tento limit rozhoduje výkonný
výbor na základě rozpočtu schváleného republikovým sněmem.
5. Při zániku spolku se jeho likvidační zůstatek (aktiva i pasiva) rozdělí podle rozhodnutí
republikového sněmu.
6. Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise.
7. Právní subjektivitu má pouze spolek jako celek, jeho statutárním orgánem je výkonný
výbor.
8. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku.
9. Majetkovým vypořádáním v případě zániku spolku je pověřen výkonný výbor.
Článek IX. – Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Podrobné vymezení kompetencí, vztahů k jiným organizacím a vnitřních vztahů je dáno
smlouvami a vnitřními předpisy, přijatými výkonným výborem spolku.
3. Tyto stanovy jsou v úplném znění založeny v sídle spolku.
4.

Toto úplné znění stanov bylo schváleno na republikovém sněmu dne 9. 9. 2015

V Praze dne 9. 9. 2015

………………………………….
předseda
spolku Asociace logopedů ve školství, z.s.

……………………………….
místopředseda
spolku Asociace logopedů ve školství, z.s.
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