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Založen: 4.3.1992

2017

I.

Základní ustanovení
1. Sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, se
s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), tedy s účinností od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §
3045 NOZ ve spojení k § 214 a násl.
2. SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY, Poděbradova 661
(dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných
zástupců dětí, občanů a zletilých studentů, kteří se zajímají o výchovu
dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako
dobrovolné sdružení občanů.
3. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a
mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj
jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě a
společnosti.
4. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech statní moci a
správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou,
s orgány samosprávy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými
institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
5. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném
znění v sídle Spolku.

II.

Hlavní činnost Spolku
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v
souladu se svým posláním v souladu s těmito stanovami. Žádná z
hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především z členských
příspěvků, ale nejenom z nich, ale také grantů a sponzorských darů a
ze zisku z vedlejších činností Spolku. Je-li při výkonu hlavní činnosti
dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na
spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní
činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
3. Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného
působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou
dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto
základních cílů Spolku zejména:


Seznamuje rodiče, zletilé studenty a veřejnost s výchovnými
a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich
naplňování;
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III.

Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a
stížnostmi rodičů a zletilých studentů a podílí se na jejich
vyřizování;
Přispívá škole, žákům a zletilým studentům dobrovolnou
pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
při zajišťování výchovné činnosti, vzdělávání a zlepšování
školního prostředí;
Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně
vzdělávací soustavy, vyjadřuje se z pohledu rodičů a zletilých
studentů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání,
rodiny a mládeže.

Vedlejší činnost Spolku
1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může
Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to
jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití
majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k
podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových
činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

IV.

Členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné a rozlišuje se na:
a. Individuální členství:
 rodičů žáků školy,
 zletilých studentů školy,
 ostatních osob.
b. Kolektivní členství:
 členem Spolku může být i jiná právnická osoba, působící na
území České Republiky, která souhlasí se stanovami Spolku
a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.
2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, každá
právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. Rodiče žáků
školy a zletilí studenti se stávají na školní rok členy Spolku, když složí
na účet Spolku, nebo do pokladny, stanovený finanční příspěvek.
Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.
3. Ostatní členové jsou přijímáni do Klubu na základě písemné přihlášky.
O přijetí za člena Klubu rozhoduje Rada. Dokladem o jejich členství je
členský průkaz Spolku.
4. Členství ve Spolku zaniká:
 vystoupením člena na základě jeho oznámení,
 vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena,
 uplynutím doby, na níž byl stanoven příspěvek pro rodiče,
 vyloučením člena,
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V.

zánikem Spolku,
rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu
v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

Práva a povinnosti člena
1. Základní právo členů Spolku je být informován o činnosti a
hospodaření Spolku nejméně jednou ročně.
2. Členové Spolku mají tato práva:
 podílet se aktivně na činnosti Spolku,
 účastnit se shromáždění členů Spolku s rozhodujícím
hlasem,
 být volen do orgánů Spolku,
 vznášet své názory, náměty, připomínky a osobně se účastnit
projednávání svých návrhů.
3. Základní povinnosti člena Spolku jsou:
 dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Klubu a
vykonávat svěřené funkce,
 včas platit členský příspěvek,
 chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou
pověst Spolku
 aktivně se podílet na činnosti Spolku
 pravidelně se informovat o dění ve Spolku

VI.

Orgány Spolku
1. Nejvyšším orgánem je shromáždění členů, které se schází nejméně
jednou ročně a rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:

o vzniku a zániku Spolku,

schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,

volí Radu Spolku, která je složena ze zástupců jednotlivých
tříd. Rada Spolku je volena na období jednoho školního
roku,

Rada Spolku si volí výkonný výbor a to předsedu,
místopředsedu a hospodáře. Výkonný výbor je odpovědný
Radě Spolku.
2. Jednání shromáždění je právoplatné při účasti nadpoloviční většiny
všech členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných.
O způsobu voleb rozhoduje Rada Spolku.
3. Mimořádné shromáždění členů svolává Rada Spolku ze svého
rozhodnutí, nebo na žádost nejméně 20% členů Spolku.
4. Rada Spolku řídí činnost Spolku v období mezi shromážděním členů.
Rada Spolku jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady.
Usnesení jsou právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou
přítomných. Rada Spolku se schází nejméně jednou za šest měsíců
4

(minimálně 2x do roka). Při projednávání otázek souvisejících s prací
školy zve rada na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.
5. Rada rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny
shromáždění členů, zejména:
 zastupuje Spolek navenek,
 sestavuje rozpočet hospodaření Spolku
 uzavírá smlouvy o spolupráci s ředitelem školy, popř.
jejím statutárním zástupcem,
 svolává shromáždění členů,
 hospodaří s majetkem Spolku,
 přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku
hospodaření a publikuje v rámci Spolku,
 přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení,
 přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
 rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí
členského příspěvku členům, pokud pro to existují
závažné důvody,
 rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a
dobrovolných spolupracovníků,
 schvaluje interní organizační normy Spolku,
 schvaluje změny rozpočtu.

VII.

Výbor a předseda
1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.
2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy Výboru. Výbor je
volen Radou, Rada volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.
3. Odměnu za výkon funkce člena Výboru stanovuje Rada Spolku.
4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními
směrnicemi Spolku i usneseními Shromáždění po celé své funkční
období.
5. Navenek za Spolek jedná předseda společně s dalším členem výboru.
6. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje
dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a
zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
7. Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Shromážděními, dohlíží
na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj Spolku.
8. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou
odborností, pečlivostí a loajalitou.
9. Do působnosti Výboru náleží:
 svolávat Shromáždění Spolku,
 posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice
a předkládat tyto návrhy Shromáždění Spolku,
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VIII.

dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou
činnost spolku,
přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského
příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,
schvalovat interní organizační normy Spolku,
předkládat Radě návrhy a změny ke schvalování.

Majetek a hospodaření Spolku

1. Majetek Spolku tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí Spolku a
jmění Spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční
pomoc škole a jejím studentům v souladu s cíli Spolku.
2. V případě zániku Spolku přechází majetek a finanční zůstatek na
Gymnázium v Lounech, Poděbradova 661.
3. Hospodaření Spolku se děje podle předem schváleného rozpočtu.

IX.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy jsou platné dnem schválení shromážděním Spolku.

Aktualizace názvu dne: 6.4.2017
Zpracovala: Lenka Výletová
Odpovědná osoba za správnost a jejich vyhotovení: Hana Hlouchová
Podpis:

6

