STANOVY
stanovy zapsaného spolku s názvem „Asociace středních škol oboru kadeřník,
kosmetička České republiky“

I.
Název a sídlo
Název: Asociace středních škol oboru kadeřník, kosmetička České republiky – zapsaný spolek,
dále jen Asociace (zkratka – AKAKOS)
Sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba

II.
Cíle činnosti
1. Asociace středních škol oboru kadeřník, kosmetička ČR (dále jen Asociace) je profesním,
nepolitickým sdružením žáků, pedagogů středních škol provozující obory kadeřník,
kosmetička v rámci ČR. Její poslání vychází z potřeb odborného vzdělávání a ze
specifického postavení členských subjektů v procesu výchovy, odborného vzdělávání a
dalších typů vzdělávání.
2. Asociace bude sledovat odbornou úroveň oboru kadeřník, kosmetička, společný postup při
doplňování nebo úpravách pedagogických dokumentů, výměnu zkušeností mezi školami,
pořádání seminářů, navazovaní zahraniční spolupráce, pořádání soutěží odborných
dovedností, kontakty se sponzory.
3. Asociace bude vystupovat jako partner orgánů působících v oblasti školství a vzdělávání
mládeže v otázkách odborného vzdělávání i v otázkách školské politiky.
4. Asociace bude koordinovat činnosti a zájmy členů a informovat o činnosti asociace a
spolupracovat i s nečleny asociace – s ostatními středními školami, které vyučují obory
kadeřník, kosmetička.

III.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Vznik členství
1. 1. Členem se může stát každý žák nebo pedagog střední školy s obory kadeřník,
kosmetička v rámci ČR , jejímž předmětem činnosti je odborné vzdělávání. Tyto
žáky, pedagogy zastupuje statutární orgán nebo pověřený zástupce.
1. 2. K členství se subjekty přihlašují písemnou přihláškou a členy se stávají dnem doručení
přihlášky Radě s prohlášením, že přistupuje ke stanovám Asociace a zaplacením
členského příspěvku dle bodu VI. do jednoho měsíce po přihlášení a dále vždy do
1. března následujícího kalendářního roku. Členský příspěvek je jednorázový a nekrátí
se s ohledem na délku členství, při výstupu z Asociace se nevrací.

2. Práva člena
2.1. Účastnit se Valné hromady a hlasovat o všech projednávaných otázkách
2.2. Být zvolen za člena všech orgánů Asociace, navrhovat kandidáty k volbě a volit
orgány Asociace.
2.3. Podávat návrhy všem orgánům Asociace a žádat jejich projednání
2.4. Být pravidelně informován o činnosti rady i celé Asociace
2.5. Mít přístup ke všem materiálům, které Asociace vytvoří nebo získá
3. Povinnosti člena
3.1. Dodržovat stanovy
3.2. Respektovat a v praxi naplňovat závěry přijaté Valnou hromadou
3.3. Být nápomocen Radě Asociace při plnění úkolů vyplývajících z jejich povinností
4. Zánik členství
4.1. Členství zaniká písemnou výpovědí doručenou členy Rady
4.2. Zánikem Asociace
4.3. Nezaplacením poplatku člena ve stanoveném termínu

IV.
Orgány spolku a jejich působnost
1. Valná hromada
1.1. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku
1.2. Je nejvyšším orgánem spolku a schází se k jednání minimálně 1x za rok. Může být
svolána i v dalších termínech rozhodnutím Rady nebo písemnou žádostí minimálně
30 % členů Asociace.
1. 3. Schvaluje:
a) usnesení, které je závazné pro všechny členy Asociace
b) jednací a volební řád Valné hromady
c) změny stanov, včetně změn a doplňků
d) počet členů Rady a volí Radu Asociace včetně jednatele
1.4. Valná hromada je schopna usnášení pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
Hlasuje se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.
Není-li po 15 minutách od hodiny stanovené jako hodina zahájení Valné hromady
přítomna nadpoloviční většina členů je Valná hromada schopna usnášení při
jakémkoliv počtu členů.
2. Rada
2.1. Je výkonným orgánem, tvoří ji 7 členů, je volena na 5 let a ve smyslu usnesení
Valné hromady zastupuje Asociaci.
2.2. Rada Asociace se řídí přijatým usnesením Valné hromady a v tomto duchu
zastupuje Asociaci při jednáních s dalšími subjekty jednatel, který je členem rady.
2.3. Jednání Rady řídí jednatel.
2.4. Rada informuje členy Asociace o své činnosti a svolává jednání Valné hromady.
Rozhodnutí Rady jsou platná po schválení třípětinovou většinou přítomných členů
Rady.
2.5. Rada může vytvářet pracovní skupiny

3. Jednatel
3.1. Jednatel je statutárním orgánem Spolku oprávněným jednat jeho jménem. Zastupuje
Asociaci vůči třetím osobám.
3.2.Podpisuje listiny, které zpracovává z pověření Rady. Ke svému jménu připojí označení
jednatel AKAKOS. v jeho nepřítomnosti podepisují listiny 2 pověření členové Rady.

V.
Zánik spolku
1. Asociace jako zapsaný spolek se zrušuje dohodou nebo rozhodnutím 3/5 většiny všech
registrovaných členů Asociace.
2. Spolek zaniká způsoby uvedenými v ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanský
zákoník a zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy . Likvidaci musí schválit Rada
Asociace.

VI.
Zásady hospodaření
1. Zdrojem hospodaření jsou členské příspěvky, dary, případně jiné finanční příspěvky.
Příspěvek člena Asociace pro kalendářní rok stanovuje Valná hromada AKAKOS
2. Finanční operace zajišťuje pověřený člen Rady Asociace – hospodář.
3. Pro uskutečňování finančních operací se zakládá běžný účet Asociace středních škol
oborů kadeřník, kosmetička. Právo manipulovat s účtem má hospodář, pro realizaci je
nutný příkaz podepsaný jednatelem nebo pověřeným členem Rady Asociace.

VII.
Závěrečné ustanovení
1. Změny a doplňky těchto stanov musí projednat a schválit Valná hromada Asociace a
jsou platné po jejich registraci.
2. Tyto stanovy se řídí Občanským zákoníkem a dalším právními předpisy ČR

V Českých Budějovicích dne 20. října 2015
Za Radu Asociace :
Jednatel AKAKOS Pavel Chrenka - SŠ služeb a podnikání, Ostrava …………………………
Miroslav Petrovský – SŠ obchodu , služeb a podnikání, České Budějovice ………………………
Jana Marková – SŠ Brno …………………………………………………………………………..
Jaroslav Novák - SOŠ a SOU Lanškroun ………………………………………………………….
Eva Šťastná – SŠ oděvní a služeb, Vizovice …………………………………………………….....
Zdeněk Musil SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár n.Sázavou ……………………………..........

Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 20. října 2015, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 20.10.2015.
Příloha :
1 ks Schvalovací listina členů Asociace
1 ks Výpis z Usnesení Valné hromady ze dne 20.10.2015

