Stanovy
Sdružení rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku

I.Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku (dále jen Sdružení) je
nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací, založenou podle zákona
č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.
2. Sídlo sdružení: A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko.
3. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
II. Cíle Sdružení
Základní cíle Sdružení jsou zejména tyto:
a)
b)
c)
d)

Koordinovat působení rodiny a školy.
Pomáhat škole, zejména při její výchovně vzdělávací činnosti.
Vyjadřovat se k činnosti školy.
Podporovat talentované a handicapované studenty.

III. Členství, práva a povinnosti členů Sdružení
Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli Sdružení a chce
působit v jeho rámci. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.
Člen Sdružení má právo:
a) Zúčastnit se veškeré činnosti Sdružení, zúčastnit se zasedání výboru Sdružení.
b) Volit za svoji třídu zástupce, který se bude zúčastňovat schůzek výboru.
c) Nahlížet do dokumentace a záznamů o činnosti Sdružení a vyjadřovat se k nim.
d) Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Sdružení.
e) Volit a být volen do výboru Sdružení.
f) Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k návrhu výše členských příspěvků.
Člen Sdružení má povinnost:
a) Dodržovat stanovy Sdružení.
b) Uhradit schválený členský příspěvek daného školního roku.
c) V případě zvolení do výboru Sdružení svědomitě vykonávat funkci.
d) Nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení.

Návrhy, připomínky a náměty:
a) Každý člen Sdružení má právo přicházet s podnětnými návrhy a kritikou směřující k
lepšímu naplnění poslání Sdružení. S podněty seznámí zástupce své třídy ve výboru;
ten je povinen předložit je k projednání na nejbližším zasedání výboru.
b) Se všemi podněty a připomínkami týkajícími se činnosti školy bude seznámeno vedení
školy nejpozději na nejbližším jednání výboru, kde mu bude dána možnost se k věci
vyjádřit.
c) Zjištěné poznatky Sdružení projednává s vedením školy a případně napomáhá při
jejich řešení.
d) Se svými podněty se Sdružení může obracet na školskou radu.
e) Vedení školy seznamuje výbor Sdružení se všemi podstatnými opatřeními týkajícími
se činnosti školy a se vzniklými nedostatky. Zejména informuje členy výboru o:
- koncepci výchovně vzdělávací práce školy,
- podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální,
- provozu školy, hygienických a stravovacích podmínkách studentů,
- zájmové a odborné činnosti ve škole,
- úspěších školy a studentů,
- možnosti pomoci rodičů škole, popřípadě sponzorování a vzájemném podnikání
školy a sdružení,
- uskutečněných a plánovaných akcích školy.

IV. Orgány Sdružení
Orgány Sdružení jsou výbor a zasedání.
Výbor Sdružení:
a) Výbor je reprezentativním orgánem Sdružení. Tvoří ho zástupci tříd, které zvolil
příslušný studijní ročník.
b) Zástupce třídy je ustanoven rodiči - členy Sdružení za příslušnou třídu - na první
rodičovské schůzi třídy v příslušném školním roce. Zástupcem třídy se stává ten člen
Sdružení, pro kterého se vyslovila většina přítomných rodičů a který se svým
ustanovením souhlasí. Jeho funkční období trvá do ustanovení nového zástupce za
příslušný studijní ročník v nadcházejícím školním roce.
c) Výbor ze svého středu vybere a navrhne předsedu, hospodáře a jednatele.
d) Statutárním orgánem Sdružení je předseda, který jej zastupuje navenek.
e) Výbor rozhoduje o všech otázkách vyhrazených pro Sdružení. Navrhuje stanovy a
jejich změny a vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám týkajícím se Sdružení a jeho
činnosti. Také navrhuje plán hospodaření s finančními prostředky (rozpočet) a členský
příspěvek na příslušný školní rok. Výbor se schází během školního roku jedenkrát
měsíčně, jednání výboru svolává předseda Sdružení, z jednání se pořizuje zápis.
f) Na jednání výboru je přizván zástupce vedení školy a školské rady.
g) Výbor se usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
Zasedání:
a) Zasedání (shromáždění všech členů Sdružení) se koná jedenkrát ročně.

b) Na zasedání podává zprávu předseda o činnosti Sdružení, hospodář o hospodaření za
uplynulý školní rok. Je schvalován rozpočet a členský příspěvek na následující období.
c) Zasedání hlasováním schválí (popř. neschválí) volbu navrženého předsedy, hospodáře
a jednatele výboru. Není-li některý z navržených kandidátů zasedáním zvolen,
navrhne výbor ze svých členů kandidáta jiného, jeho volba probíhá znovu. Funkční
období končí ustanovením nových členů. Dále zasedání jmenuje revizní komisi pro
kontrolu hospodaření Sdružení.
d) Ze zasedání se pořizuje zápis.
V. Hospodaření Sdružení
a) Za účetní období se považuje jeden školní rok
b) Příjmy Sdružení tvoří schválené členské příspěvky členů Sdružení.
c) Příjmy Sdružení tvoří dary a příjmy z vlastních projektů a aktivit Sdružení. O využití
daru rozhoduje vždy dárce, pokud se tohoto práva nevzdá ve prospěch Sdružení.
d) Výdaje dle rozpočtu jsou určeny pro materiální pomoc škole, podporu činností mimo
školu, odměny studentům za prospěch, chování a reprezentaci školy.
e) Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a
rozpočtu, schváleného pro každý školní rok výborem.
f) Rámce ročního rozpočtu Sdružení navrhuje hospodář. Konečnou podobu rozpočtu,
výši finančních příspěvků na jednotlivé konkrétní akce školy a tříd (v souladu se
schváleným rozpočtem) projednává výbor Sdružení a schvaluje zasedání.
g) Kontrolu hospodaření provádí revizní komise.

