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Stanovy spolku 

Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z. s. 

  
I. Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z. s., dále jen „Spolek“ 

2. Sídlo Spolku: Sokolovská 235/27, Velké Meziříčí, PSČ 594 01 

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

 občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 3045

 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za spolek. 

4. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

5. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky Sdružení  

 rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí. 

 

 

II. Účel Spolku 

 
1.  Účelem Spolku je zejména: 

- ochrana zájmů studentů a rodičů studentů Gymnázia Velké Meziříčí (dále jen „Gymnázium“) 

- sdružování rodičů studentů, přátel, podporovatelů a sponzorů Gymnázia, vzájemná koordinace 

výchovného působení rodiny a Gymnázia na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi 

rodiči studentů a zástupci a představiteli Gymnázia 

- aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání 

a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem 

činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí 

- zlepšení vybavenosti Gymnázia, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí 

Gymnázia a modernizace výuky 

- rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů Gymnázia 

- poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury 

- rozvoj občanské společnosti 

- vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole 

- koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či výchovného 

zařízení a obce 

 

2.  Ke splnění svých cílů Spolek: 

a) zjišťuje: 

- úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy 

- názory rodičovské veřejnosti na způsob výuky, výchovné působení pedagogů, rozvíjení  

 zájmové činnosti, prospěch a chování žáků 

b) se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje 

- uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství 

- zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou 

c)  informuje své členy i ostatní rodiče o konkrétních aktivitách Spolku a jejich výsledcích 

d) spolupracuje na zajištění nebo organizaci aktivit přispívajících k rozvoji tělesných i duševních  

 dispozic žáků  

e) předkládá stanoviska, podněty a doporučení související se vzděláváním a mimoškolní činností 

 žáků státní správě a odborné i uživatelské veřejnosti 
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III. Orgány Spolku 

 

Orgány Spolku jsou valná hromada a výbor  

 

1. Valná hromada 

a) Valná hromada je nejvyšší orgán Spolku a je tvořena všemi jeho členy. 

b) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen Spolku  

 má jeden hlas. 

c) Ze schůze valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda.  

 Do zápisu z valné hromady může nahlédnout a pořídit si z něj kopii každý člen Spolku.  

d) Řádná valná hromada se koná jedenkrát za rok, a to v termínu mezi 1. zářím až 30. listopadem. 

Mimořádnou vlnou hromadu svolává předseda: 

- pokud o to požádá písemně minimálně 15 členů, a to do 60 dnů od doručení této žádosti 

- vlastním rozhodnutím   

O konání valné hromady musí předseda členy informovat nejméně 15 dnů před jejím konáním a 

to vyvěšením oznámení o konání valné hromady na úřední desce školy, tj. Gymnázia Velké 

Meziříčí, případně ještě dalším jiným vhodným způsobem. 

e) Valná hromada zejména: 

-  volí členy výboru   

-  rozhoduje o rozsahu pravomocí předsedy 

-  každoročně schvaluje výši řádných členských příspěvků 

-  každoročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulý školní rok 

-  schvaluje rozpočet Spolku na stávající školní rok 

-  schvaluje změny stanov, zrušení stanov a změnu názvu Spolku 

-  rozhoduje o vstupu Spolku do jiných organizací nebo spolků 

-  rozhoduje o zániku Spolku 

 

2. Výbor 

a) Výbor je výkonný orgán v čele s předsedou, který zajišťuje chod sdružení a naplňování cílů

 Spolku. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno 

 jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

b)  Výbor sestává z volených zástupců tříd, je tvořen vždy dvěma zástupci jedné třídy. Členem 

výboru může být zvolena pouze zletilá osoba. Zástupci třídy pak ve výboru reprezentují názory 

a vůli všech členů Spolku, kteří je zvolili. Funkční období člena výboru je osmileté, nejdéle však 

funkční období trvá do konce studia jeho dítěte na Gymnáziu. Opětovná volba je možná. 

c) Zástupcem může být zvolen v příslušné třídě pouze člen Spolku.  

    Pokud členové Spolku v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné 

pozice po celou dobu svého členství.  

d) Každý zástupce přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas. 

e) Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele, pokladníka, zapisovatele: 

-  předseda je individuálním statutárním orgánem 

-  jednatel koordinuje činnost výboru, řídí valnou hromadu 

-  pokladník vede účetní a finanční agendu Spolku 

-  zapisovatel vede písemnou agendu Spolku a dělá zápisy ze schůzí 

f) Výbor připravuje veškeré materiály pro jednání valné hromady Spolku. 

g) Výbor sestavuje plán práce a rozpočet na stávající školní rok. 

h) Výbor se schází dle plánu práce. V případě potřeby svolává mimořádnou schůzi předseda. 

ch) Na žádost třetiny členů výboru je předseda nebo jednatel povinen svolat výbor do 21 dnů ode 

dne doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům výboru poštou nebo 

elektronickou poštou. Odesláním pozvánky na kteroukoli adresu, kterou člen výboru uvedl do 

seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se pozvánka považuje za doručenou. 
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i) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň pět členů výboru. Výbor rozhoduje 

o projednávaných záležitostech většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy. 

j) V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda či jednatel iniciovat elektronické 

hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové výboru. Návrh je schválen, 

hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Za regulérnost odpovídá předseda. 

k) Výboru přísluší zejména: 

- rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem 

- navrhovat výši členského příspěvku 

- informovat členy Spolku o své činnosti 

- ze svého středu navrhovat předsedu, jednatele, pokladníka, zapisovatele 

- řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům Spolku zprávu o hospodaření Spolku 

s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku 

- navrhovat rozpočet na další rok a zpracovat závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku 

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

- zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně 

vedení účetnictví a podávání daňových přiznání 

- jmenovat likvidátora v případě zrušení Spolku 

- navrhovat změnu stanov 

l)  Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel. 

 

3. Předseda 

Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku, zastupuje ho navenek a jedná jeho jménem. 

Funkční období předsedy je osmileté, nejdéle však může trvat po dobu studia dítěte člena zvoleného 

za předsedu na škole. 

 

4. Podpisová práva 

Za Spolek je oprávněn podepisovat písemnosti předseda. Podepisování za Spolek se děje tak, že 

k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí předseda svůj podpis. 

 

 

IV. Členství a členský příspěvek 

 

1. Člen Spolku 

Členem Spolku je každý rodič, zákonný zástupce dítěte a jiná osoba, která se zajímá o výuku, 

výchovu a zájmovou činnost dětí studujících na Gymnáziu Velké Meziříčí, ztotožňuje se s účelem 

Spolku a souhlasí se stanovami Spolku. 

 

2. Práva člena Spolku 

-  volit výbor 

-  být volen do výboru 

-  aktivně se spolupodílet na činnosti Spolku 

-  osobně se účastnit projednávání svých návrhů nebo připomínek v orgánech Spolku nebo při 

jednání s jinými osobami 

-  na požádání nahlédnout do účetní, finanční a ostatní evidence Spolku 

-  být přítomen při schůzi výboru s hlasem poradním bez práva hlasovat 

    

3. Povinnosti člena Spolku 

-   dodržovat stanovy Spolku 

-   aktivně se podílet na plnění cílů Spolku 

-   svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku 

-  platit členské příspěvky schválené valnou hromadou v daném termínu 
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4. Vznik členství  

- rodiče a zákonní zástupci studentů školy se stávají automatickými členy spolku zaplacením 

členského příspěvku 

- ostatní osoby se stávají členy Spolku po podání písemné přihlášky výboru a zaplacením 

členského příspěvku 

 

5. Zánik členství 

- u automatických členů ukončením školní docházky studenta do školy 

- vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené výborem, pokud člen nezaplatí 

příspěvek ani v přiměřené lhůtě, určené výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na 

tento následek ve výzvě upozorněn. O vyloučení rozhoduje výbor. 

- úmrtím člena 

- zánikem spolku 

Při ukončení členství nebo vyloučení člena nevzniká tomuto nárok na vrácení členského příspěvku, 

poskytnutí finančních prostředků či jiných darů. 

 

 

V. Hospodaření 

 

1. Způsob hospodaření 

1. Hospodaření Spolku je podřízeno jeho cílům uvedeným v bodě II těchto stanov s ohledem na 

platné právní normy a předpisy. 

2. O hospodaření Spolku je výbor povinen vést řádným způsobem zápisy v účetních knihách 

a jiných evidencích tak, aby bylo správné, průkazné a pravdivé. 

3. Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví. 

4. Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok je součástí zprávy o činnosti Spolku na valné 

hromadě. 

5. Proti hospodaření Spolku má právo vznést odůvodněný odpor každý ze členů. Při vyslovení 

odporu k hospodaření Spolku je valnou hromadou zvolena tříčlenná kontrolní komise, která má 

právo prověřit všechny dokumenty a vztahy související se Spolkem a posoudit jejich platnost. 

Zpráva o výsledku vzneseného odporu je součástí zprávy o činnosti na následující valné 

hromadě.  

6. Finanční prostředky Spolku jsou odděleny od finančních prostředků školy. Jsou vedeny 

v hotovosti i na bankovním účtu Spolku. 

7. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu na každý kalendářní rok. 

8. Evidenci hospodaření vede pokladník, který také zpracovává roční zúčtování příjmů a výdajů 

pro jednání a toto předkládá výboru. 

 

2. Zdroje majetku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky 

b) mimořádné členské příspěvky 

c) výnosy z vlastního majetku 

d) dary fyzických a právnických osob 

e) výnosy z akcí pořádaných Spolkem nebo za jeho účasti 

f) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů 

g) příjmy z hospodářské činnosti   

 

ad a) Výši členského příspěvku schvaluje valná hromada na každý školní rok. Pokud rodiče mají na 

škole více dětí, platí členský příspěvek za každé dítě.  V případech hodných zvláštního zřetele 

(sociální nouze apod.) může na základě písemné žádosti výbor jednotlivé členy od placení členského 

příspěvku osvobodit. Osvobození od placení členského příspěvku platí vždy jen na daný školní rok 

a neupírá členovi práva ani další povinnosti. Členský příspěvek je splatný do 15. 12. kalendářního 

roku. 
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ad b) O placení mimořádného členského příspěvku rozhoduje valná hromada v případě mimořádné 

situace hodné zvláštního zřetele. O placení mimořádného příspěvku může rozhodnou i  výbor, a to 

i jen pro určitou skupinu členů. Tento příspěvek je však dobrovolný a jeho nezaplacení neubírá 

členovi práva ani povinnosti. 

 

 

VI. Zánik Spolku 

 

Spolek může zaniknout: 

- zrušením Spolku likvidací 

- fúzí spolků 

- rozdělením Spolku 

  

O zániku Spolku rozhoduje valná hromada a to hlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. 

Majetkové vypořádání provede tříčlenná likvidační komise zvolená valnou hromadou. Součástí 

rozhodnutí o zániku Spolku je i způsob naložení s likvidačním zůstatkem. Výbor provede všechny 

úkony spojené se zánikem Spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Zánik Spolku ohlásí 

předseda výboru řediteli školy. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

             

Stanovy Spolku byly přizpůsobeny úpravě NOZ č. 89/2012 Sb., s účinností ke dni schválení Valnou 

hromadou. 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 11. 10. 2015 


