Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb.
O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne 7. 11.
1991, součástí registrace bylo přidělení IČ 44741898.
S ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jsou všechna občanská sdružení ex lege
transformována na spolky podléhající nové právní úpravě. Zákon rovněž ukládá povinnost takto transformovaným
spolkům přizpůsobit nové úpravě zákona dosavadní znění stanov a to do doby tří let od nabytí účinnosti.
V důsledku výše uvedených skutečností přijal Výbor Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově ve své působnosti níže
uvedeného dne, měsíce a roku tyto nové.

STANOVY
Hlava první

Základní ustanovení
Čl. I

Název a sídlo Spolku
1. Název spolku zní „Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově“ (dále jen „Spolek“)
2. Sídlem Spolku je Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, Krnov
PSČ 794 01
Čl. II

Účel spolku
1. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců studentů) a
dalších osob se zájmem o výchovu dětí a mládeže a práci školy, ve smyslu ustanovení § 214
Zk. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
2. Účelem Spolku je koordinace výchovného a vzdělávacího působení Gymnázia, Krnov,
příspěvková organizace (dále jen „Gymnázium“) a poskytování účinné pomoci Gymnáziu při
plnění jeho poslání.
3. Spolek je svazkem nepolitickým, nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a
správy, ani na jiných institucích.
4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, spolupracuje s Gymnáziem i dalšími institucemi
na základě partnerství a vzájemného respektování.
Čl. III

Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
 Shromáždění
 Výbor
 Předseda

1






Místopředseda
Jednatel
Hospodář
Revizní komise

2. Statutárním orgánem je předseda, místopředseda. Jménem spolku jsou oprávnění každý
jednat samostatně.
Hlava druhá

Činnost spolku
Čl. IV

Hlavní činnost
1. Hlavní činností sloužící k naplňování účelu spolku je zejména:
a) seznamování rodičů (zákonných zástupců) a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími
cíli a úkoly Gymnázia a s úlohou rodičů (zákonných zástupců) při jejich naplňování
b) seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů (zákonných
zástupců) a podílení se na jejich vyřizování a řešení
c) přispívání Gymnáziu dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a finančními
prostředky zejména k zajištění výchovné činnosti školy, zlepšování školního prostředí,
apod.
d) všestranná podpora rozvoje zájmových a odborných činností žáků Gymnázia
e) podíl na činnosti školní samosprávy a podpora předem projednaných požadavků školy
vůči zřizovateli a ostatním orgánům
f) organizace akcí na podporu a propagaci školy a své hlavní činnosti
Čl. V

Vedlejší činnost
1. Vedlejší činností Spolku je iniciativa ve vyhledávání, zprostředkování a poskytování dalších
forem pomoci rodičů a ostatní veřejnosti pro zabezpečení poslání Gymnázia, včetně sponzorské
a podnikatelské činnosti.
Hlava třetí

Členství ve Spolku
Čl. VÍ

Vznik a trvání členství
1. Členy Spolku se stávají rodiče (zákonní zástupci) žáka Gymnázia v den jeho prvního nástupu ke
studiu na Gymnáziu. Členství vzniká na základě uhrazeného členského příspěvku.
2. Členem Spolku může být rovněž každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům,
která projeví zájem o členství a vysloví písemný souhlas se stanovami Spolku. O přijetí takového
člena, jehož dítě nestuduje na Gymnáziu, rozhoduje Výbor spolku.
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3. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a rovněž nesmí být
nikomu bráněno z něj kdykoli vystoupit.
Čl. VII

Zánik členství
1. Členství ve Spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dnem ukončení studia potomka(ů) na Gymnáziu
písemnou žádostí o ukončení členství, adresovanou k rukám předsedy Spolku
neuhrazením členského příspěvku
úmrtím člena
zánikem Spolku
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
Čl. VIII

Práva a povinnosti
1. Každý člen Spolku má právo:
a)
b)
c)
d)

aktivně se podílet na každé činnosti Spolku
volit a být volen do orgánů Spolku
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku
být přítomen u projednávání svých návrhů

2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat ustanovení Stanov Spolku
b) jedenkrát ročně uhradit členský příspěvek schválený Výborem Spolku
Hlava čtvrtá

Orgány Spolku
Čl. IX

Shromáždění Spolku
1. Shromáždění Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Každý člen Spolku má právo se
účastnit Shromáždění. Shromáždění se koná vždy v jednotlivých třídách dle docházky
studenta gymnázia.
2. Shromáždění rozhoduje o zásadních otázkách Spolku, zejména
 určuje zaměření činnosti Spolku
 rozhoduje o změně stanov
 schvaluje rozpočet
 schvaluje výši členského příspěvku
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3. Shromáždění se schází minimálně dvakrát za rok, a to na začátku a na konci školního roku.
4. Působnost Shromáždění plní výbor Spolku. Každá třída Gymnázia má právo delegovat do
výboru Spolku jednoho zástupce.
Čl. X

Výbor Spolku
1. Výbor je kolektivním orgánem Spolku. Výbor volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu, jednatele a hospodáře.
2. Výbor zejména
 operativně řídí činnost Spolku
 projednává všechny otázky, které jsou v působnosti Spolku
 zastupuje Spolek vůči Gymnáziu, orgánům státní správy a ostatním institucím
 svolává Shromáždění k zasedání nejméně dvakrát do roka. Výbor je povinen svolat
zasedání Shromáždění, požádá-li o to alespoň třetina členů Spolku nebo Revizní
komise
 rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku
3. Výbor rozhoduje hlasováním. Pro platnost hlasování je nutná přítomnost alespoň
nadpolovičního počtu členů výboru. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda
Spolku.
4. Jednání Výboru se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem, a který svou
účast předem oznámí Výboru.
5. Výbor se schází dle potřeby, obvykle 1x za dva měsíce, jednání Výboru řídí jeho předseda,
v jeho nepřítomnosti místopředseda Spolku.
6. Při projednávání otázek souvisejících s prací Gymnázia zve Výbor na jednání ředitele,
resp. dalšího zástupce Gymnázia.
Čl. XI

Revizní komise Spolku
1. Revizní komise Spolku má tři členy, kteří volí ze svého středu předsedu. Členství v
Revizní komisi není slučitelné se členstvím ve Výboru.
2. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření Spolku, zda jsou vykonávány v souladu s
těmito stanovami a právními předpisy.
3. Revizní komise přezkoumává rozhodnutí Výboru Spolku o vyloučení člena.
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Hlava pátá

Zásady hospodaření Spolku
Čl. XII

1. Příjmy Spolku představují v souladu s ustanovením § 217 Občanského zákoníku výsledek
vedlejší činnosti Spolku a tvoří je členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných
Spolkem.
2. Výdaje jsou určeny zejména na podporu výchovně - vzdělávací, zájmové a odborné
činnosti žáků, včetně materiální a finanční pomoci Gymnáziu.
3. Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně, v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a dle rozpočtu, schváleného na každý školní rok Shromážděním.
4. Kontrolu hospodaření provádí Revizní komise.
Hlava šestá

Likvidace Spolku
Čl. XIII

Naložení s likvidačním zůstatkem
1. Likvidátor použije likvidační zůstatek ve prospěch žáků Gymnázia.
Hlava sedmá

Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. XIV

1. Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním rodičovského sdružení Gymnázia Krnov dne
3.11. 2015 v sídle Spolku.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem se ruší dosavadní
stanovy registrované Ministerstvem vnitra .
3. Výbor bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti těchto stanov a po zřízení spolkového
rejstříku založí tyto stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na
zápis orgánů Spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle zákona č. 304/2013
Sb., O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění pozdějších předpisů).
4. Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
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