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Změnový list k úpravě stanov 2015 – informace pro členy JSI
Vážení členové JSI, chceme Vás informovat, že dochází ke změně stanov JSI. Důvodem změn je
zákonný přechod z právní formy sdružení na novou formu spolek.
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Z důvodů určených novým občanským zákoníkem je ve stanovách nahrazeno slovo sdružení
slovem spolek, název sdružení se obohatil o zkratku z.s.
Další změnou stanov je přesun sídla JSI, které po několika letech přechází z Liberce na
pražskou adresu: Jednota školských informatiků z.s., budova SPŠE, V Úžlabině 320/23, 100 00
Praha 10. Zákon nás nenutí uvádět do stanov přesné sídlo spolku, proto je v nových
stanovách stanovena pouze Praha jako obec, kde spolek sídlí.
Ke změnám dochází také v článku II - Poslání a cíle, oblast činnosti, kde je obsah blíže
specifikován, kladen důraz je na fakt, že JSI sdružuje nejen odborníky, ale všechny zájemce o
digitální vzdělávání.
Do článku IV – Orgány spolku, byl doplněn odstavec, který určuje předsedu, jako statutární
orgán spolku a jeho výhradní právo jménem spolku jednat. Toto pověření předsedy JSI
obsahovaly již i dřívější stanovy, s ohledem na plánovanou registraci spolku u rejstříkového
soudu, jsme tomuto body dali speciální bod stanov.
Dalším novým doplňkem je právo předsedy se souhlasem VV JSI pověřit jinou osobu JSI
funkcí výkonného ředitele, kdy mandátní smlouvou určí rozsah jeho práce. Od této změny si
slibujeme profesionalizaci řízení spolku a úzké zacílení pracovníka, který plní specifické úkoly,
jako svou standardní práci.
Dalším novým prvkem stanov je návrh na každoroční schválení dokumentu “Priority činnosti
spolku pro konkrétní školní rok”, které budou závazkem pro činnost výboru spolku
Volební komisi navrhujeme stanovit jako stálou, ne pouze určenou pro konkrétní volby.

Změny stanov po diskusi na první části Valné hromady
●

Ujednání o zvolení “výkonného ředitele JSI”, pokud bude vybrán/zvolen VV JSI, připodepisují
předseda JSI, místopředseda a minimálně další dva členové VV JSI. Odstavec přesunut z IV.21
na IV.12
● Upraveny odstavce II.2-4 ○ Hlavním účelem spolku je sdružovat zájemce o digitální a informatické vzdělávání,
využívání digitálních technologií ve vzdělávání. JSI je určena především pedagogům, ICT
metodikům, administrátorům školních digitálních systémů a specialistům z řad dodavatelů
digitálních technologií do vzdělávacích institucí. JSI sdružuje i další zájemce o téma ICT ve
vzdělávání různých profesí a odborností - učitele všech aprobací všech stupňů škol se
zájmem o digitální vzdělávání (formální i neformální) a další odborníky či zájemce.
○ JSI podporuje získávání a šíření znalostí a zkušeností s digitálním a informatickým
vzděláváním, využíváním digitálních technologií ve vzdělávání v ČR i v zahraničí.
○ JSI aktivním způsobem přispívá k efektivnímu zavádění a využívání digitálních technologií
ve vzdělávání. Dále působí v oblasti zvyšování kvality informatického vzdělávání v ČR.
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V odstavcích II.3 a II.4 nahrazeno ICT pojmem digitální vzdělávání.
Článek IV.11 - vypuštěn odkaz na jiný článek stanov pro nadbytečnost informace.
Článek IV.18 - Nové znění - Místo, které bylo uvolněno dle čl. IV odst. 15.2 a 15.3 a 15.4, bude
obsazeno způsobem popsaným v čl. V odst. 8 a 9.
Článek IV.9.3 - Snížen počet na čtvrtinu (z poloviny).
Doplněn článek IX.2 - Funkcionáři zvolení před účinností těchto stanov se považují za zvolené
dle těchto stanov do nejbližších nových voleb.

