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Stanovy  

Spolku rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Sdružení rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku založené dle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy od 

1.1.2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. ve spojení s ustanoveními 

který je nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací.  

2. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

II. 

Název spolku 

1. Za název spolku se považuje „Spolek rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku“ (dále 

také jen Spolek), jehož zkratka je SRPS Gymnázia v Jevíčku. 

III. 

Sídlo a identifikační údaje spolku 

1. Sídlo Spolku: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko. 

2. Identifikační číslo Spolku: 626 73 254 

3. Datum vzniku Spolku: 1. ledna 2014 

                                                                                 IV. 

Stanovy 

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. 

V. 

Cíle spolku 

1. Základní cíle Sdružení jsou zejména tyto: 

a) Koordinovat působení rodiny a školy. 

b) Pomáhat škole, zejména při její výchovně vzdělávací činnosti.  

c) Podporovat talentované a handicapované studenty. 

 

2. K dosažení těchto cílů spolek vykonává tuto činnost:  

a) pořádání kulturních a společenských akcí 

b) pomoc při propagaci školy 
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VI. 

Hlavní činnost Spolku 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým 

posláním, tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku 

není podnikáním ani výdělečnou činností. 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků 

dle čl. VIII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije 

Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na jeho činnost, či na úhradu své správy. Příjmy 

z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady. 

VII. 

Vedlejší činnost Spolku 

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. VI. těchto stanov, dalších spolkových 

činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

VIII. 

Členství a členský příspěvek 

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, a to i ta, která není rodičem 

žáka školy i jakákoliv právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit 

v jeho rámci.  

2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského 

příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami Spolku. 

3. Výše členského příspěvku je stanovena jako minimální a dobrovolně může kterýkoliv člen 

spolku přispět jakoukoli vyšší částkou. 

4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena Spolku;  

b) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení rozhodne 

nejvyšší orgán Spolku;  

c) zánikem Spolku. 

5.    Při zániku členství se zaplacený členský poplatek nevrací, a to ani částečně. 

6.    Člen spolku má právo:  

a) Zúčastnit se veškeré činnosti Spolku, zúčastnit se zasedání výboru Spolku.  

b) Volit za svoji třídu zástupce, který se bude zúčastňovat schůzek výboru.  

c) Nahlížet do dokumentace a záznamů o činnosti Spolku a vyjadřovat se k nim. 
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d) Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku. 

e) Volit a být volen do výboru Spolku.  

f) Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k návrhu výše členských příspěvků. 

7.   Člen spolku má povinnosti:  

a) Dodržovat stanovy Spolku.  

b) Uhradit schválený členský příspěvek daného školního roku.  

c) V případě zvolení do výboru Spolku svědomitě vykonávat funkci. 

d) Nepoškozovat zájmy a dobré jméno Spolku. 

8.    Návrhy, připomínky a náměty:  

a) Každý člen Spolku má právo přicházet s podnětnými návrhy a kritikou směřující 

k lepšímu naplnění poslání Spolku. 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 Spolek projednává s vedením školy a případně napomáhá při jejich 

řešení.  

d) Se svými podněty se Spolek může obracet na školskou radu.  

e) Vedení školy seznamuje výbor Spolku 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. 

                                                                                  X. 

 Orgány Spolku 

1.  Organizační strukturu Spolku tvoří: 

      a)   statutární orgán: Předseda  

      b)   nejvyšší orgán: Členská schůze 

      c)   výkonný orgán: Výbor   

      d)  kontrolní orgán: Revizní komise 

2.  Funkční období volených orgánů je 4 roky. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet 
neklesl pod polovinu, mohou kooptovat členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské 
schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního 
období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí. 
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       IX. 

      Členská schůze 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem 

Spolku (zasedání všech členů Spolku – dále jen „zasedání“) se koná nejméně jedenkrát 

ročně a je veřejné.  

2. Na zasedání podává zprávu předseda o činnosti Spolku, hospodář o hospodaření za 

uplynulý školní rok. Je schvalován rozpočet a členský příspěvek na následující období. 

3. Zasedání má pravomoc rozhodovat o výši členského příspěvku, schvalovat rozpočet na 

další rok a závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku, rozhoduje o změně stanov.  

4. Členská schůze volí z navržených kandidátů hlavní výbor. Ke zvolení předsedy je třeba 

prosté většiny.  

5. Zasedání hlasováním schválí (popř. neschválí) volbu navrženého předsedy, hospodáře. 

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 Spolku.  

6. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo 

místopředseda výboru. Do zápisu z členské schůze může nahlédnout a pořídit si z něj kopii 

každý člen Spolku. 

7. Na žádost alespoň třetiny všech členů Spolku nebo na základě jednomyslného rozhodnutí 

výboru svolá předseda nebo místopředseda výboru členskou schůzi, na kterém mají právo 

účasti a hlasování všichni členové Spolku. Předseda výboru či jím pověřený člen Spolku je 

povinen zorganizovat členskou schůzi do 40 dnů od podání žádosti o její svolání. Členské 

schůze se vždy účastní předseda nebo místopředseda výboru. 

8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% všech členů Spolku. 

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen 

Spolku má jeden hlas. 

XI. 

Předseda  

1.  Předseda je statutárním orgánem Spolku. 
2.  Předseda je volen Výborem. 
3.  Předseda jedná jménem Spolku, zastupuje Spolek navenek, svolává Členskou schůzi a  
      Výbor. 

 

XII. 

Výbor  

1.  Výbor je kolektivním orgánem voleným Členskou schůzí. Rozhoduje o všech záležitostech 

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

nejméně však jednou ročně.  

2. Výbor sestává z volených zástupců tříd. Členem výboru může být zvolena pouze zletilá 

osoba. Volba ve třídách probíhá aklamací tak, že všichni členové Spolku v příslušné třídě 
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zvolí jednoho zástupce. Zástupci třídy pak ve výboru reprezentují názory a vůli všech členů 

Spolku, kteří je zvolili. 

3. Zástupcem může být v příslušné třídě zvolen pouze člen Spolku. Pokud členové Spolku 

v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné pozice po celou 

dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu zástupce třídy platí, že volba je platná, pokud 

pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomná na schůzi příslušné třídy.  

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

5. Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo místopředseda výboru. 

Na žádost třetiny členů výboru je předseda nebo místopředseda výboru povinen svolat 

výbor do 21 dnů ode dne doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům 

výboru poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv 

z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného 

určeným členem výboru, se pozvánka považuje za doručenou.  

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

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru Spolku.  

7. V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda či místopředseda iniciovat 

elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové výboru. Návrh 

je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Za regulérnost 

hlasování odpovídá předseda.  

8. Výboru přísluší zejména:  

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

účelem; 

b) informovat členy Spolku o své činnosti;  

c) ze svého středu volit předsedu a místopředsedu výboru; 

d) pomáhat členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem Spolku; 

e) řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům Spolku zprávu o hospodaření    

    Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku; 

f) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;  

g) zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby i)

 včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;  

h) jmenovat likvidátora v případě zrušení Spolku;  

i) rozhodovat o změně stanov a jednat v souladu se stanovami; 

j) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům předcházet.  

9. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo 

místopředseda výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápisy jsou 

umísťovány na webové stránky gymnázia a jsou tak přístupné k nahlédnutí každému členu 

Spolku. 

XII. 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolní orgán Spolku, nezávislý na předsedovi a výboru. Je odpovědná 

pouze Zasedání. 
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2. Revizní komise kontroluje hospodaření Spolku, kontroluje správnost a úplnost účetní 

uzávěrky a zprávy hospodaření spolku 

3. Členové Revizní komise mají právo požadovat a dostávat informace přímo související 

s úkoly a činnosti komise 

4. Revizní komise má jednoho nebo více členů, maximálně však tři členy. Členy revizní 

komise volí Zasedání. 

5. Revizní komise připravuje zprávu o své činnosti a předkládá jí nejméně jednou za 

kalendářní rok Zasedání. 

6. Revizní komise okamžitě informuje Výbor nebo Předsedu o zjištěném pochybení. Má také 

právo předkládat návrhy na řešení zjištěných problémů. 

XIV. 

Hospodář 

1. Hospodář je každoročně volen Zasedáním. 

2. Hospodář zodpovídá za pokladnu a za správné nakládání s pokladní hotovostí, za 

správnost a včasné shromáždění a doručení všech účetních dokladů osobě pověřené 

vedením a zpracováním účetnictví. 

3. Hospodář se při výkonu své činnosti řídí stanovami, rozhodnutím Výboru či Zasedání a 

právními předpisy České republiky. 

XV. 

Majetek a hospodaření Spolku 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských 

příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých 

činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat 

prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII těchto 

stanov. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky 

musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících 

poslání a cíle Spolku. Prostředky dále mlžno použít k úhradě nákladů na vlastní správu 

a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.  

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických 

osob. Platí to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků 

k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda 

či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na účtu peněžního ústavu, ke 

kterému má dispoziční právo předseda a hospodář Spolku. 

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů Spolku. 

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem. 

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
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XVI. 

Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem č.  89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. V případě zániku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje Členská schůze o naložení 

s majetkem Spolku. 

3. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 

 

                                                                                 XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 21.5.2021, jejíž konání 

je potvrzeno zápisem ze dne 24.5.2021 a plně nahrazuje stanovy Sdružení rodičů, přátel a 

sponzorů Gymnázia v Jevíčku, ze dne 27. 4. 2016. 

2. Stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu. 

3. Stanovy ve svém úplném znění jsou uloženy u předsedy spolku a právo přístupu k nim má 

každý člen spolku. 

4. Skutečnosti, které nejsou upraveny těmito Stanovami, se řídí platnými právními předpisy, 

především ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Případné změny a doplnění Stanov schvaluje členská schůze, tyto mohou být připojeny ke 

Stanovám ve formě číslovaných dodatků. 

 

 

 

 

 

V Jevíčku dne 24.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

předseda Spolku 


