
STANOVY SPOLKU 

„SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, 

POSTUPICKÁ 3150, 141 00“ 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: 

Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická 3150, 

z. s. 

(dále jen „Spolek“) 

 

 

2. Sídlo spolku: 

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

Postupická 3150/4 

141 00  Praha 4 - Záběhlice 

 

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

4. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

 

Článek II 

Cíle, poslání a účel Spolku 

 

        Činnost Spolku je zaměřena především na: 

1. účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání 

 

2. respektování práv, potřeb a zájmů žáků a pomoc rodičům při jejich 

prosazování 

 

3. podporu vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli; seznamování vedení školy 

s náměty a připomínkami ze strany rodičů 

 

4. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na 

podporu školy a jejích žáků 

 



5. materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního 

rázu 

 

6. pomoc při získávání dárců a sponzorů. 

 

 

Článek III 

Členství a členský příspěvek 

 

1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a 

cíli Spolku. 

 

2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením 

členského příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito 

stanovami Spolku. 

 

3. Členství zaniká: 

 

 nezaplacením členského příspěvku;  

 vystoupením člena ze Spolku; 

 vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku, o 

vyloučení rozhodne shromáždění zástupců; 

 zánikem Spolku; 

 úmrtím člena. 

 

4. Každý člen Spolku má právo: 

 

 podílet se na činnosti Spolku; 

 vyjadřovat se k činnosti Spolku a k přijímaným dokumentům; 

 předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku; 

 být informován o činnosti Spolku; 

 volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku. 

 

5. Každý člen Spolku je povinen: 

 

 dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi; 

 platit členský příspěvek; 

 jednat v souladu s rozhodnutími výboru a shromáždění zástupců 

Spolku; 

 zachovávat dobré jméno Spolku. 

 

6. Výše ročního členského příspěvku a termín jeho uhrazení jsou vždy určeny 

shromážděním zástupců pro příslušný školní rok. Členský příspěvek je vždy 

stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně 

uhradit členský příspěvek vyšší. 



 

7. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku v 

dodatečně poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k 

zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne 

následujícího po doručení výzvy Spolku. 

 

 

Článek IV 

Orgány Spolku 

 

1. Orgány Spolku jsou výbor a shromáždění zástupců. 

 

 

Článek V: 

Výbor 

 

1. Výkonným orgánem Spolku je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, 

pokud není stanoveno jinak v těchto stanovách. Výbor se schází dle potřeby, 

nejméně 3x ročně. 

 

2. Výbor se skládá z minimálně 5 členů Spolku, které na návrh předsedy 

schvaluje shromáždění zástupců. Členem výboru může být pouze zletilá 

osoba. Pokud shromáždění zástupců své zástupce neodvolá, platí, že tito 

zastávají příslušné pozice po celou dobu svého členství. 

 

3. Každý člen výboru přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas. 

 

4. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Jejich 

funkční období je jednoleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového 

předsedy, popř. hospodáře. Opětovná volba je možná. 

 

5. Statutárním orgánem Spolku je předseda, který zastupuje Spolek ve všech 

věcech navenek. Při jednání za Spolek je oprávněn jednat samostatně. 

Podepisování za Spolek se děje tak, že k dokumentu označenému názvem 

Spolku připojí předseda svůj podpis s označením své funkce. 

 

6. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru 

Spolku. 

 

 

 



7. Výboru přísluší zejména: 

 

 rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v 

souladu s jeho účelem; 

 připravovat rozpočet Spolku 

 informovat členy Spolku o své činnosti; 

 volit ze svého středu předsedu a hospodáře; 

 řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům zprávu o 

hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků 

Spolku; 

 zajistit provozní záležitosti Spolku, řádné vedení účetnictví a podání 

daňových přiznání; 

 rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné 

vyúčtování. 

 

8. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové 

výboru. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky gymnázia a jsou tak 

přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku. 

 

Článek VI 

Shromáždění zástupců 

 

1. Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem Spolku, kde uplatňují členové 

spolku prostřednictvím volených zástupců své právo řídit záležitosti Spolku, 

kontrolovat činnost Spolku a jeho orgánů. Shromáždění zástupců plní 

působnost členské schůze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách. 

 

2. Shromáždění zástupců, které je tvořeno 2 volenými zástupci jednotlivých tříd, 

se svolává nejméně jednou ročně, a to nejpozději k 30. 09.  Svolává je 

předseda nebo jím pověřený člen výboru. Termín, místo konání a program je 

nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů před konáním. O konání 

shromáždění zástupců bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat 

průběh shromáždění zástupců, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá 

rozhodnutí. Zápisy o shromáždění zástupců budou uchovány po celou dobu 

trvání sdružení u ředitele gymnázia. 

 

3. Shromáždění zástupců je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň 

nadpoloviční většina zástupců. Usnesení jsou přijata většinou hlasů zástupců 

přítomných v době usnášení. Každý zástupce má jeden hlas. 

 

4. Shromáždění zástupců přísluší zejména: 

 

 rozhodovat o výši členského příspěvku; 

 schvalovat rozpočet Spolku; 

 určovat hlavní zaměření činnosti Spolku; 



 rozhodovat o změně stanov; 

 rozhodovat o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; 

 schvalovat zprávu o hospodaření Spolku za daný rok; 

 projednávat činnost Spolku. 

 

 

Článek VII 

Majetek a zásady hospodaření 

 

1. Spolek je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat 

do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. 

 

2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů: 

 

 z členských příspěvků; 

 z dobrovolných darů rodičů žáků školy, ať jsou či nejsou členy spolku; 

 z příjmů z drobné výdělečné činnosti (školních akcí), jako koncerty, 

ples, školní akademie, sportovní akce atd.; 

 z darů dalších členů Spolku, kteří nejsou rodiči žáků školy, případně 

právnických osob, sponzorů. 

 

3. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu na každý 

kalendářní rok. 

 

4. Výdaje Spolku nesmí překročit v žádném okamžiku jeho příjmy. Plánované 

výdaje schváleného rozpočtu hospodaření jsou vždy limitovány plněním 

plánovaných příjmů Spolku. 

 

5. Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu 

Spolku. Dispoziční právo k účtu Spolku má předseda a hospodář. 

 

6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

 

Článek VIII 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká: 

 zrušením Spolku s likvidací; 

 fúzí spolku; 

 rozdělením spolku; 

 pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku. 

 



2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku 

nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. 

 

3. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem 

Spolku v souladu s účelem Spolku. 

 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními 

předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

2. Změny těchto stanov schvaluje shromáždění zástupců Spolku ve formě 

písemných číslovaných dodatků. 

 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 24. listopadu 2015. 

 

 


