Stanovy

Nezávislá mezioborová skupina pro školskou reformu (NEMES)


1 Obecná ustanovení

(a) Nezávislá mezioborová skupina pro školskou reformu (dále jen zkratka NEMES) je dobrovolným zájmovým demokratickým sdružením.
(b) NEMES je členem Pedagogické unie.
(c) Sídlem NEMES je město Praha. Působnost NEMES se vztahuje na Českou republiku.
(d) Podle potřeby a možnosti NEMES spolupracuje s organizacemi i jednotlivými osobami ve Slovenské republice a v zahraničí.

2 Cíle a úkoly

	Posláním NEMES je zasazovat se o demokratickou školskou reformu, která je v jejím pojetí základní součástí širšího procesu transformace vzdělávací politiky, školy a výchovy v kontextu celého životního cyklu člověka.
	Tomuto poslání podřizuje další cíle své činnosti: Podílí se na přípravě, objasňování, realizaci a hodnocení reformy základního a středního školství i školských zařízení včetně předškolních. Předkládá vlastní návrhy a oponuje návrhy vztahující se ke školské reformě. Usiluje o identifikaci a zveřejňování stanovisek odborníků různých oborů a učitelů, vychovatelů a rodičů ke školské reformě. Získává pedagogickou i širší veřejnost k účasti na školském reformním hnutí. Spolupracuje při tom s ostatními členskými sdruženími Pedagogické unie, s odborovými svazy, se státními orgány i organizacemi, s výzkumnými pracovišti, s pedagogy sítě státních i nestátních škol a zařízení.


3 Orgány a struktura

	Orgánem NEMES je shromáždění všech členů a rada NEMES.
	Členové vytvářejí podle potřeby pracovní skupiny na základě svých odborných zájmů a kompetence. Činnost skupiny řídí koordinátor skupiny a zástupce, kteří jsou navrženi a zvoleni členy skupiny na dobu, kterou stanoví skupina.
	Činnost NEMES řídí Rada, která zodpovídá shromáždění všech členů. V čele Rady je výkonný výbor složený z předsedy, tajemníka a pokladníka. Výkonný výbor zastupuje NEMES na veřejnosti a v Pedagogické unii, svolává podle potřeby a po dohodě Radu a shromáždění NEMES.

Členové výkonného výboru jsou navrhováni všemi členy NEMES a voleni z takto připravené kandidátky tajným přímým hlasováním na shromáždění členů NEMES na dobu jednoho roku. Tajemník a pokladník jsou voleni na stávající období, předseda volený s nimi současně je volen pro budoucí období. Minulý předseda a budoucí předseda jsou členy Rady ve stávajícím volebním období. Členy Rady jsou rovněž koordinátoři a zástupci pracovních skupin.

4 Členství

	Členem NEMES se může stát každý zletilý občan České republiky, který chce svou teoretickou nebo praktickou odborností přispívat k naplňování poslání a programu NEMES.

Člen má právo účastnit se veškeré činnosti NEMES, podávat návrhy, připomínky a dotazy týkající se školské reformy, žádat jejich posouzení v radě NEMES a případně v orgánech Pedagogické unie.
Povinností člena je aktivně se podílet na činnosti NEMES a platit příspěvky.

5 Hospodaření

	Zdrojem příjmů a majetku NEMES jsou členské příspěvky, dobrovolné členské příspěvky, dary, dotace a vlastní činnost.
	Kromě vlastního hospodaření se NEMES v této oblasti řídí pravidly platnými v rámci pedagogické unie.



V Praze 20. října 1990

