Pedagogický svaz České republiky

STANOVY

Stanovy schválilo svazové shromáždění
v Praze 8. prosince 1990

§ 1
Cíle Svazu 

Pedagogický svaz České republiky (dále jen „Svaz“) je sdružením učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků školství zejména základního a odborných řídících, výzkumných, diagnostických, poradenských a podobných pracovišť (dále jen „učitelé“); usiluje o vznik a trvalou účinnost takové soustavy výchovy a vzdělávání, která bude jednak s předstihem podněcovat pokrokový rozvoj společnosti a jednak zabezpečovat zdravý a správný vývin dítěte a mladého člověka a růst jeho osobnosti, a vytváří podmínky pro to, aby učitelé mohli spoluurčovat vyspělost školství, postavení učitele veš kole i ve společnosti a kvalitu výchovné a vzdělávací práce na různých úrovních od úrovně svého pracoviště po úroveň celonárodní, zejména

	účinně se podílet na stanovování organizace výchovy, organizace a obsahu učiva, na tvorbě osnov, učebnic, učebních pomůcek a kritérií pro hodnocení žáka; 
	navrhovat a prosazovat takový způsob řízení a správy škol a školských zařízení, v němž učitel nebude muset mít starosti o hmotné, materiálně technické či organizační zajištění chodu školy či zařízení a nebude se muset zabývat povinnostmi se vzděláváním a výchovou nesouvisejícími, nýbrž v němž budou učitel a jeho pedagogické úsilí naopak těmto složkám nadřazeni;

snažit se dosáhnout takových podmínek pro odborný rozvoj, osobnostní růst i odpočinek učitele a ve spolupráci s odborovou organizací takového sociálního zajištění, aby učitel mohl s vědomím vysoké odpovědnosti všechny své profesní vědomosti, schopnosti a síly věnovat své práci a zaujímat tak společenské,a občanské postavení odpovídající učitelskému poslání.

§ 2
Členství

	Členem Svazu může být učitel nebo jiná osoba.


	Členství ve Svazu vzniká

       a) učiteli vstupem do Svazu;
             b) jiné osobě přijetím do Svazu; o přijetí rozhodují učitelé.

	Členství ve Svazu zaniká
	promlčením, prošla-li lhůta pro zaplacení členských příspěvků; 

ukončením členství z rozhodnutí člena;
zrušením členství z rozhodnutí orgánů Svazu; členství však nelze zrušit učiteli.

	Mezi členstvím učitele a členstvím jiné osoby, popřípadě mezi členstvím vzniklým vstupem do Svazu a členstvím vzniklým přijetím do Svazu není žádného dalšího rozdílu.


	Podrobnosti vzniku, průběhu a zániku členství stanovuje svazový výbor.


§ 3
Členský kolektiv

	Základní organizační jednotkou Svazu je členský kolektiv nebo autonomní členský kolektiv. Autonomní členský kolektiv je členský kolektiv, jehož členové se dohodli stanovit pro příslušnost k autonomnímu členskému kolektivu, pro jeho cíle či obsah činností anebo pro způsob jeho práce další podmínky (dále jen „podmínky autonomity“). Členský kolektiv nebo autonomní členský kolektiv (dále jen „členský kolektiv“) je právnickou osobou.


	Nejvyšším orgánem členského kolektivu je členské shromáždění.


	Výkonným orgánem členského kolektivu je členský výbor.


	Vnitřní uspořádání členského kolektivu je vnitřní věcí členského kolektivu.



§ 4
Autonomní svazek

	Členové a právnické osoby vazu mohou uvnitř Svazu vytvářet autonomní svazky. Autonomní svazek je sdružení osob, které se dohodly stanovit podmínky autonomity v rozsahu překračujícím organizační rámec členského kolektivu. Každý člen autonomního svazku je členem Svazu. Svazový výbor nemůže být součástí žádného autonomního svazku.


	Představitelem autonomního svazku je rada autonomního svazku vzniklá způsobem stanoveným dohodou členů  autonomního svazku. Rada autonomního svazku je právnickou osobou.


	Název autonomního svazku a jeho pojmenování a vnitřní uspořádání je vnitřní věcí autonomního svazku.


§ 5
Nezávislý člen

Člen Svazu, který nemůže nebo nechce být součástí žádného členského kolektivu ani autonomního svazku, je nezávislým členem.

§ 6
Nejvyšší orgány Svazu

	Nejvyšším orgánem Svazu je svazové shromáždění, složené z delegátů členských kolektivů, autonomních svazků a nezávislých členů.


	Výkonným orgánem svazového shromáždění je svazový výbor. Svazový výbor je právnickou osobou.


§ 7
Neformální struktury Svazu

Členové nebo orgány Svazu mohou uvnitř Svazu vytvářet s vědomím svazového výboru další neformální struktury Svazu, a to profesionálně zaměřené (sekce), zájmové (kluby), územní (střediska) nebo jiné.

§ 8 
Rozhodování

	Jednání  orgánu Svazu je platné, účastní-li se jej nadpoloviční většina členů orgánu. Rozhodnutí orgánu je právoplatné, učinila-li je

	čtyřpětinová většina přítomných členů, jedná-li se o zrušení Svazu nebo zrušení členství;

nadpoloviční většina přítomných členů v ostatních případech.

	Rozhodnutí svazového orgánu je závazné pro všechny orgány a struktury Svazu, rozhodnutí členského shromáždění je závazné pro všechny členy členského kolektivu: rozhodnuté orgánu je závazné pro členy tohoto orgánu.


	Závaznost rozhodnutí uvnitř autonomního svazku je vnitřní věcí autonomního svazku.


§ 9
Práva a povinnosti člena

	Člen Svazu má právo

	být evidován v jednom členském kolektivu podle svého výběru nebo v jednom autonomním svazku (nevylučují-li to podmínky autonomity) nebo být členem nezávislým;

účastnit se jednání členského shromáždění 
	evidujícího členského kolektivu s hlasem rozhodujícím;

jiného členského kolektivu (nevylučují-li to podmínky autonomity) s hlasem poradním;
	účastnit se veškeré činnosti kteréhokoli členského kolektivu (nevylučují-li to podmínky autonomity); 

být volen za člena orgánu nebo za revizora;
účastnit se na utváření nebo činnosti neformální struktury Svazu;
Vznášet připomínky nebo dotazy nebo podávat podněty ke kterémukoli členu nebo orgánu Svazu a být vyrozuměn o jejich vyřízení;
Požádat svazový výbor o svolání svazového shromáždění;
Ukončit své členství ve Svazu.

	Člen Svazu je povinen evidujícímu členskému kolektivu, popřípadě svazovému výboru, rozhodl-li se být členem nezávislým, platit stanovené členské příspěvky. 


§ 10
Pravomoci členského kolektivu

	Členský kolektiv vzniká jednomyslnou vůlí tří nebo více  nezávislých členů Svazu. Členský kolektiv zaniká, klesne-li počet jím evidovaných členů pod tři.


	Členský kolektiv má právo

	získávat všechny informace poskytované svazovým výborem;

žádat svazový výbor o zprostředkování styku s veřejností nebo s jinými orgány a institucemi; 
účastnit se na utváření nebo činnosti neformální struktury Svazu;
požádat svazový výbor o svolání svazového shromáždění;
rozhodnout o zrušení členství jiné osoby;
rozhodovat o svých vnitřních záležitostech.

	Členský kolektiv je povinen

	při svém vzniku a potom vždy alespoň jednou za půl roku uskutečnit členské shromáždění a na něm zvolit nebo potvrdit členský výbor a revizora (revizory) členského kolektivu;

rozhodovat o přijetí do Svazu těch uchazečů, jejichž žádosti obdržel (při tom mají rozhodující hlas pouze učitelé);
evidovat členy, kteří se pro to rozhodli, nebrání-li tomu podmínky autonomity, přijímat od nich členské příspěvky a odvádět svazovému výboru stanovený podíl z nich;
vést členskou evidenci a vést hospodářskou evidenci;
poskytovat svazovému výboru požadované informace o členské evidenci, o dění v členském kolektivu, o požadavcích a stanoviscích členského kolektivu a o zkušenostech z práce;
	předávat členům informace od svazového výboru;
ve stanovené lhůtě rozhodovat spory uvnitř členského kolektivu;
respektovat rozhodnutí svazového shromáždění.

§ 11
Členský výbor

	Členský výbor je tvořen předsedou a hospodářem, popřípadě dalšími funkcionáři.


	Členský výbor zastoupen alespoň dvěma svými členy má právo jednat jménem členského kolektivu.


	Členský výbor je povinen

	respektovat rozhodnutí svazového shromáždění a členského shromáždění členského kolektivu, který jej zvolil;

provádět administrativní úkony souvisící s vedením členské evidence a s hospodařením.

§ 12
Pravomoci autonomního svazku

	Autonomní svazek vzniká jednomyslnou vůlí tří nebo více nezávislých členů či právnických osob Svazu. Za vznik autonomního svazku lze považovat také, stanou-li se členy Svazu osoby příslušné nějakému sdružení vzniklému mimo Svaz rozhodnuty strukturu tohoto sdružení zachovat i uvnitř Svazu. Autonomní svazek zaniká, klesne-li počet osob jím sdružených pod tři anebo dohodnou-li se tak osoby jím sdružené.


	Pro práva a povinnosti autonomního svazku platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech členského kolektivu.


§ 13
Svazové shromáždění

Svazové shromáždění je svoláváno svazovým výborem njméně jednou za tři roky na základě
	rozhodnutí svazového shromáždění;

rozhodnutí svazového výboru;
žádosti alespoň jedné třetiny členských kolektivů nebo autonomních svazků;
žádosti alespoň jedné pětiny členů Svazu.

	Svazové shromáždění

	rozhoduje o existenci svazu;

stanovuje cíle Svazu a prostředky k jejich dosažení
rozhoduje o změnách stanov Svazu;
stanovuje výši členských příspěvků+
projednává odvolání proti rozhodnutí členského kolektivu (autonomního svazku) a svazového výboru;
	volí svazový výbor a stanovuje náplň a způsoby, popřípadě i podrobnosti jeho činnosti;
	volí revizory Svazu.


§ 14
Svazový výbor

(1) Svazový výbor má právo
a) vystupovat zastoupen aspoň dvěma svými členy jménem Svazu;
b) podávat výklad ustanovení stanov Svazu;
c) kooptovat nové členy až do výše jedné třetiny původně zvolených členů;
d) stanovovat způsoby provádění administrativních a správních úkonů
e) delegovat své pravomoci na užší kruh svých členů;
f) rozhodnout o zrušení členství jiné osoby;
g) rozhodovat v intencích stanov Svazu o podrobnostech své činnosti.

	Svazový výbor je povinen

	zvolit předsedu, hospodáře a další funkcionáře podle potřeby;

informovat členské kolektivy, autonomní svazky, nezávislé členy a neformální struktury Svazu o činnosti a rozhodnutích svazového shromáždění a o své činnosti a výsledcích své práce;
	zprostředkovávat vzájemnou informovanost členských kolektivů a autonomních svazků a jejich spolupráci;
	na žádost členského kolektivu nebo autonomního svazku zprostředkovávat jeho styk s veřejností nebo s jinými orgány či institucemi;
na žádost alespoň jedné třetiny členských kolektivů nebo autonomních svazků anebo alespoň jedné pětiny členů Svazu, nejméně však jednou za tři roky svolat svazové shromáždění
připravovat jednání svazového shromáždění;
stanovovat podrobnosti vzniku, průběhu a zániku členství a vedení členské evidence;
stanovovat podrobnosti hospodaření a vedení hospodářské evidence;
	stanovovat podrobnosti kontrolní a revizní činnosti;
	vést členskou evidenci Svazu;

rozhodovat o přijetí do Svazu těch uchazečů, jejichž žádost obdržel (při tom mají rozhodující hlas pouze učitelé);
	evidovat nezávislé členy, přijímat od nich členské příspěvky a vést jejich členskou evidenci;
vést vlastní hospodářskou evidenci;
ve stanovené lhůtě rozhodovat spory přesahující rámec členského kolektivu nebo autonomního svazku;
respektovat rozhodnutí svazového shromáždění.

§ 15
Hospodaření

zdrojem majetku Svazu jsou příjmy z členských příspěvků a jiné příjmy.

	Hospodaření Svazu se řídí obecně platnými právními předpisy. Podrobnosti hospodaření a vedení hospodářské evidence stanovuje svazový výbor.


	Za hospodaření v členském kolektivu odpovídají společně předseda a hospodář členského kolektivu, za hospodaření ve svazovém výboru odpovídají společně předseda a hospodář svazového výboru. Za hospodaření v autonomním svazku odpovídají společně předseda (člen pověřený řízením) rady autonomního svazku a hospodář (člen pověřený hospodařením) rady autonomního svazku.


	Zanikne-li Svaz, majetek Svazu připadne vládnímu orgánu (ministerstvu) pověřenému řízením základního školství v České republice.


§ 16
Kontrolní a revizní činnost

	Kontrolní a revizní činnost ve Svazu, zejména na úseku hospodaření, jednání, rozhodování a členské evidence, provádějí revizoři.


	Revizor (revizoři) členského kolektivu provádí (provádějí)  kontrolní a revizní činnost v členském kolektivu, revizor (revizoři) autonomního svazku provádí (provádějí)  kontrolní a revizní činnost v autonomním svazku.


	Revizoři Svazu provádějí kontrolní a revizní činnost ve svazovém výboru a v té části hospodaření a členské evidence členských kolektivů a autonomních svazků, která souvisí s odvodem podílů z členských příspěvků svazovému výboru, a poskytují revizorům členských kolektivů a autonomních svazků metodickou a podle potřeby i odbornou pomoc.


	Podrobnosti kontrolní  revizní činnosti stanovuje svazový výbor.


§ 17
Rozhodování sporů a odvolání

	Spory uvnitř členských kolektivů rozhoduje členské shromáždění, rozhodování sporů uvnitř autonomního svazku je vnitřní věcí autonomního svazku, spory přesahující rámec členského kolektivu (autonomního svazku) rozhoduje svazový výbor.


	Spor musí být rozhodnut do třiceti dnů od podání; do této doby se nezapočítává doba hlavních prázdnin.


	Proti rozhodnutí členského kolektivu (autonomního svazku) nebo svazového výboru se lze odvolat ke svazovému shromáždění.


	O odvolání ke svazovému shromáždění musí rozhodnout nejbližší svazové shromáždění.


	Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.


§ 18
Platnost
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem 8. prosince 1990.


