Stanovy spolku
1. Název spolku
Spolek JHP škola, anglický ekvivalent názvu je JHP school, (dále jen „spolek“)
2. Sídlo
Legií 976/26, 251 01 Říčany
3. Působnost
V České republice a mezinárodně.
4. Cíle činnosti spolku a způsob jejich dosahování
Cílem činnosti spolku je podpora školy v rámci humanitárního projektu.
Cíle své činnosti bude spolek dosahovat zejména propagací, shromažďováním finančních
prostředků, realizací vlastních projektů, organizováním sbírek, předkládáním návrhů,
spoluprací s dalšími subjekty atd.
5. Členství
Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti let. Na členství není právní nárok.
Členové spolku mají právo se všestranně podílet na naplňování cílů spolku, být o veškeré
činnosti spolku informováni, mohou volit a být voleni do orgánů spolku. Člen může být ze
spolku vyloučen pouze sněmem, vysloví-li se pro vyloučení minimálně dvě třetiny
přítomných členů.
6. Orgány spolku
Sněm
Nejvyšším orgánem spolku je sněm, který je tvořen všemi členy spolku. Sněm přijímá nové
členy, volí a odvolává předsedu a místopředsedy spolku, schvaluje zprávu o činnosti a
hospodaření za uplynulý rok, schvaluje změny stanov, jednacích řádů, schvaluje případné
vnitřní organizační směrnice a vše, co si ke schvalování svým rozhodnutím vyhradí. Sněm
spolku svolává předseda (případně místopředseda) zpravidla jednou ročně. Sněm může svolat
v případě potřeby nadpoloviční počet členů spolku. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných členů.
Výbor
Výbor je statutárním orgánem spolku, tvoří ho předseda a čtyři místopředsedové. Jejich
funkční období je časově neomezené.
Předseda
Mezi zasedáními sněmu zastupuje spolek předseda, je oprávněn jednat jménem spolku
samostatně.
Místopředsedové
Zastupují předsedu, mají stejné pravomoci jako předseda, jsou oprávněni jednat jménem
spolku samostatně.
Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

7. Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s dary, dotacemi, prostředky grantů a příjmy z vlastní činnosti, přičemž
příjmy z vlastní činnosti se rozumí výtěžek z činností a akcí organizovaných spolkem
v souladu s těmito stanovami a zákonem stanovenými podmínkami. Spolek se může v rámci
svého předmětu činnosti podílet na společných projektech s jinými subjekty. Příjmy mohou
být použity pouze v souladu s cíli spolku. Předseda předkládá sněmu vždy do konce dubna
následujícího roku ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulý
kalendářní rok. Spolek vydává výroční zprávu o své činnosti a hospodaření.
8. Zánik spolku
Sněm může rozhodnout o zániku spolku dvoutřetinovou většinou všech členů. Podmínkou
platnosti takového usnesení je také rozhodnutí, které neziskové organizaci s podobným cílem
připadne po vypořádání závazků zůstatkový majetek spolku.

