Asociace domovů mládeže a
internátů České republiky
(dále jen ADMIN ČR)
Asociace Domovů mládeže a internátů ČR je sdružení
školských výchovných a ubytovacích zařízení.
Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji úrovně
výchovné práce výše uvedených školských ubytovacích
zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a
legislativní.
Základní principy činnosti Asociace:
konzultovat s příslušnými institucemi všechny
odborné záležitosti z oblasti své působnosti,
spolupracovat s MŠMT ČR, odbory školství krajských úřadů a dalšími institucemi podílejícími se
na řízení školství v oblasti tvorby a připomínkování příslušné legislativy,
podle možnosti spolupracovat s příslušnými
výbory Poslanecké sněmovny a Senátu v oblasti
konzultací a připomínkování legislativy,
vytvářet systém informací pro všechny členské
školy a další zainteresované instituce,
účastnit se podpůrných projektů a grantů v
oblasti odborného školství v zahraničí i v naší
republice,
konzultovat se zainteresovanými institucemi
systém rekvalifikací a celoživotního vzdělávání
vychovatelů a asistentů pedagoga a podílet se na
jeho realizaci a inovacích,
zprostředkovávat zkušenosti z oblasti legislativy,
zaměstnaneckých vztahů, odměňování, bezpečnosti práce a další právní a organizační problematiky členům,
organizovat metodické semináře z oblasti
odborné i pedagogické,
prosazovat oprávněné zájmy členů asociace,
spolupracovat s ostatními profesními asociacemi
školství v rámci sdružení školských asociací
CZESHA.

Stanovy
Asociace domovů mládeže a internátů
ČR
PREAMBULE
Asociace domovů mládeže a internátů České republiky
(dále jen ADMIN ČR) jako profesní nepolitická
organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji
činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na výchovu, sportovní
a zájmové činnosti v době mimo vyučování a současně
na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro
ubytování a stravování žáků a studentů.
I.
POSLÁNÍ A CÍLE
Cílem činnosti ADMIN ČR je především:
1. Prosazovat zájmy všech členů ADMIN ČR, zvláště
v oblasti vlastních a specifických výchovných programů, dále v otázkách financování ubytovacích zařízení i v otázkách pracovně právních.
2. Být partnerem Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru
petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání,
mládež, tělovýchovu a kulturu Senátu Parlamentu
České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách školské politiky.

3. Být rovnocenným partnerem pro jednání se zřizovatelskými subjekty v otázkách zřizovacích a provozně
technických.
4. Být rovnocenným partnerem především vysokých
škol připravujících vychovatele, sociální a speciální
pedagogy a dalších subjektů připravujících a vzdělávajících pedagogy.
5. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání ředitelů a
vychovatelů školských ubytovacích zařízení.
6. Aktivně se podílet na utváření podmínek spolupráce
se středními i vysokými školami a se společenskými
organizacemi.
7. Pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro
zachování vlastní existence vytvářet potřebné
finanční zdroje zajišťující nutnou ekonomickou samostatnost.
8. K zajištění finančních zdrojů ADMIN ČR provozovat i
vlastní podnikatelskou činnost, která sice není
činností hlavní, přesto však nezbytnou k tomu, aby
ADMIN ČR byla schopna plnit své poslání a cíle.
II.
NÁZEV, PRÁVNÍ POSTAVENÍ
1. Asociace
domovů
mládeže
a
internátů
je
dobrovolným sdružením fyzických a právnických
osob, má právní subjektivitu a může svým jménem
zakládat, měnit nebo i rušit právní vztahy.
2. Působnost ADMIN ČR je vymezena územím České
republiky a jejím sídlem je Domov mládeže, internát
a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5,
500 02 Hradec Králové, e-mail: nekolova@dmhk.cz,
tel. 495 540 060, 495 540 061.
III.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI, VZNIK A ZÁNIK
ČLENSTVÍ
1.

Řádným členem ADMIN ČR se může stát každé
školské výchovné a ubytovací zařízení dle § 1 a, b
vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, § 1 a, b zastoupené statutárním orgánem, případně vedoucími vychovateli (u přičleněných DM je pro členství v asociaci nutný souhlas
statutárního orgánu školy). Řádným členem se tyto
jednotlivé subjekty stanou na základě písemné
přihlášky a její písemné registrace (přidělením
registračního čísla členovi) Radou ADMIN ČR.

2. Práva člena ADMIN ČR:
2.1. Účastnit se Valné hromady ADMIN ČR a hlasovat o
všech projednávaných otázkách.
2.2. Být volen za člena všech orgánů ADMIN ČR a navrhovat kandidáty k volbě a volit orgány ADMIN ČR.
2.3. Podávat návrhy všem orgánům ADMIN ČR a žádat
jejich projednání.
2.4. Požádat o právní pomoc ADMIN ČR v otázkách
vztahů školského zařízení ke zřizovateli a k veřejnosti.
2.5. Být pravidelně informován o činnosti Rady ADMIN
ČR.
2.6. Mít přístup k materiálům, které Rada ADMIN ČR
pro členy vytvoří.
3. Povinnosti člena ADMIN ČR:
3.1. Dodržovat stanovy ADMIN ČR.
3.2. Respektovat závěry přijaté Valnou hromadou.
3.3. Platit včas příspěvky stanovené Valnou hromadou
ADMIN ČR, které jsou splatné nejpozději do 31.3.
kalendářního roku, u nových členů do 30 dnů od
registrace podané přihlášky, a to na č. účtu ADMIN
ČR: 263202616/0300; Peněžní ústav ERA.
3.4. Být nápomocen orgánům ADMIN ČR při plnění
úkolů vyplývajících z jejich povinností.

4. Zánik členství:
4.1. Vystoupením
žádosti.

člena

na

základě

jeho

písemné

4.2. Zrušením členství ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku,
kdy příslušný subjekt přestane splňovat podmínky
členství.
4.3. Nezaplacením členského příspěvku do 30 dnů po
termínu jeho splatnosti.
4.4. Vyloučením pro porušení stanov ADMIN ČR zvlášť
hrubým způsobem, přičemž o vyloučení rozhoduje
Rada ADMIN ČR nadpoloviční většinou všech svých
členů.
4.5. Zánikem ADMIN ČR jako právnické osoby.
IV.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY ADMI ČR
Organizace ADMIN ČR
členění České republiky.

respektuje

základní

územní

1. Valná hromada ADMIN ČR (dále jen VH):
1.1. Je nejvyšším orgánem ADMIN ČR a schází se
k jednání minimálně 1 x za rok.
1.2. Může být svolána rozhodnutím Rady ADMIN ČR,
nebo na žádost alespoň jednoho regionálního
zástupce.
1.3. Volí Radu ADMIN ČR (dále jen Radu)
1.4. Volí Dozorčí radu ADMIN ČR.
1.5. Schvaluje Jednací řád asociace.
1.6. Schvaluje regionální zástupce (dále jen RZ) na
základě návrhů z regionů.
1.7. Schvaluje rozpočet ADMIN ČR a výsledek hospodaření.
1.8. Schvaluje změny stanov ADMIN ČR, včetně změn i
zániku ADMIN ČR.
1.9. Schvaluje počet členů Rady ADMIN ČR a volí Radu
ADMIN ČR.
1.10. Schvaluje výši členských příspěvků.
1.11. Schvaluje způsoby vytváření a rozdělování
finančních prostředků a nakládání se jměním
ADMIN ČR.
1.12. Rozhoduje i o všech dalších věcech asociace,
které si k rozhodnutí vyhradí.
1.13. Rozhodnutí Valné hromady je platné, je-li
schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů
ADMIN ČR.
2. Rada ADMIN ČR
2.1. Tvoří ji 7-15 členů a je volena na 2 roky.
2.2. Rada
volí
ze
svých
členů
předsedu
a
místopředsedu asociace na dobu dvou let.
2.3. Jednání Rady řídí předseda ADMIN ČR nebo
pověřený člen Rady.
2.4. Rada pověřuje předsedu jednáním za ADMIN ČR
v otázkách pedagogických, finančních, sociálních a
dalších.
2.5. Předseda zastupuje ADMIN ČR navenek.
2.6. Rada svolává jednání Valné hromady.
2.7. Rada podává Valné hromadě zprávu o činnosti a
hospodaření.
2.8. Rozhodnutí Rady jsou závazná po schválení nadpoloviční většinou všech členů Rady.
2.9. Rada stanovuje další kompetence regionálních zástupců.
2.10. Rada může vytvářet pracovní skupiny.
3. Dozorčí rada:
3.1. Je tříčlenná, volená Valnou hromadou ADMIN ČR
na období 3 let.
3.2. Provádí komplexní revizní činnosti a předkládá svá
zjištění Valné hromadě ADMIN ČR k rozhodnutí.
3.3. Zaměřuje se především na kontrolu všech stránek
hospodaření ADMIN ČR.
4. Regionální zástupce:

4.1. Regionální zástupce jedná jménem ADMIN ČR
v příslušném regionu v otázkách , které se týkají
regionu.
4.2. Regionální zástupce koordinuje činnost členů v regionu a současně aktivně spolupracuje s ostatními
regionálními orgány.
4.3. Další kompetence regionálních zástupců stanovuje
rada ADMIN ČR.
4.4. Regionální zástupce může ustavit jako svůj poradní
orgán regionální výbor ADMIN ČR.
V.
HOSPODAŘENÍ ADMIN ČR
1. Hospodaření ADMIN ČR se řídí obecně platnými
právními předpisy o hospodaření a zásadami, které
příjme Valná hromada ADMIN ČR, jakož i interními
předpisy schválenými Valnou hromadou.
2. Prostředky hospodaření získává ADMIN ČR:
a) z členských příspěvků,
b) z příjmů vytvářených vlastní podnikatelskou
činností,
c) z dotací, darů a odkazů.
3. Výdaje ADMIN ČR sestávají:
a) z nákladů na pořádání odborných akcí asociace
včetně vzdělávání,
b) z režijních nákladů spojených s vlastní existencí
asociace,
c) z nákladů na další akce a aktivity schválené
Radou.
4. ADMIN ČR z uvedených příjmů a pořízených věcí
vytváří jmění, které musí být účetně evidováno.
VI.
ZÁNIK ADMIN ČR
1. ADMIN ČR zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny
členů a zástupců přítomných na valné hromadě za
předchozího splnění podmínky spočívající v tom, že
všichni členové ADMIN ČR byli seznámeni s programem valné hromady ADMIN ČR, ve kterém byl uveden jako samostatný bod programu jednání a hlasování o zániku ADMIN ČR.
2. Pro případ likvidace se ustanoví likvidační komise,
která v souladu s platnými předpisy rozhodne o majetku ADMIN ČR.
3. V ostatních případech ADMIN ČR zaniká podle
Zákona č. 83/90 Sb., sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
VII.
ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Písemnosti dotýkající se existence a podstaty ADMIN
ČR vždy podepisuje předseda a jeden člen Rady ,
v případě nepřítomnosti nebo nedostupnosti předsedy vždy dva členové Rady ADMIN ČR.
2. Běžnou agendu, jíž se pro účely těchto úkonů rozumí
agenda nezakládající práva a povinnosti ADMIN ČR a
jejich změny nebo závazky, podepisuje jeden z členů
Rady ADMIN ČR.
3. ADMIN ČR vytvoří v době nejpozději 12 měsíců od
svého pravomocného vzniku všechny zákonné předpoklady k tomu, aby mohla vyvíjet vlastní podnikatelskou činnost a vytvářet tak finanční zdroje svých
aktivit, pro které byla zřízena.
4. S výdaji převyšujícími 30% účetní hodnoty jmění
ADMIN ČR za předchozí účetní rok musí vyslovit
souhlas Valná hromada ADMIN ČR.
5. Tyto stanovy ADMIN ČR byly vypracovány v Hradci
Králové dne 20.4. 2007.
Mgr. Josef Sedláček, zakládající člen ADMIN ČR
Mgr. Sylva Nekolová, zakládající člen ADMIN ČR

