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                Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. 

                                                  Stanovy spolku 

 

                                                       Preambule 

Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné 

úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání svých dětí a 

svěřenců, v zájmu nastolení vztahů úzké spolupráce s vedením gymnázia a k 

prosazení společných zájmů v jeho činnosti se rozhodli sdružit a dne 30.10.1991 

dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, založili „Sdružení rodičů při Gymnáziu v Ústavní ulici 

v Praze 8“.  

V souladu se zákonem č.89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) se toto 

sdružení mění na spolek podle ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku. 

 

                                                               Čl. I 

                                                       Název a sídlo  

Název spolku zní „Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s“ (dále jen 

„spolek“).  

Spolek sídlí v Praze 8, na adrese Hlivická 400/1, Bohnice, PSČ 181 00.  

 

                                                               Čl. II    

                                                        Účel spolku  

Účelem spolku je podpora společných zájmů studentů Gymnázia, Praha 8, 

Ústavní 400 (dále jen „gymnázium“), jejich rodiči a dalšími spřízněnými osobami 

studentů ve spolupráci s vedením gymnázia.  
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                                                                Čl. III 

                                                   Hlavní činnost spolku  

1. Spolek úzce spolupracuje s vedením školy při řešení námětů a problémů 

souvisejících s výchovou a vzděláváním studentů gymnázia.  

2. Spolek shromažďuje náměty a názory rodičů, napomáhá k jejich třídění a 

zprostředkovává jejich předkládání vedení gymnázia. 

3. S cílem všestranného rozvoje studentů spolek podporuje nebo 

samostatně organizuje mimoškolní vzdělávací akce studentů gymnázia. 

4. S přihlédnutím k aktuálním potřebám studentů gymnázia vyvíjí spolek 

také další činnosti směřující ke zlepšení jejich studijního prostředí.  

5. Spolek podle potřeby pomáhá při zajišťování některých volnočasových a 

společenských akcí sloužících potřebám studentů a reprezentaci školy. 

6. Finanční příspěvky spolku mohou být poskytnuty jen na potřeby těch 

studentů, jejichž rodič nebo jim spřízněná osoba je ve školním roce, 

v němž se příspěvek poskytuje, členem spolku v rámci dílčí schůze 

kmenové třídy tohoto studenta. Finanční příspěvky mohou být spolkem 

poskytnuty pro potřeby jednotlivých kmenových tříd jen ve výši 

připadající adekvátně na počet studentů, jejichž rodiče nebo spřízněné 

osoby jsou v daném školním roce, v němž se daný příspěvek poskytuje, 

členy spolku v rámci dílčí schůzce této kmenové třídy. Užitky a požitky 

z věcí, které byly pořízeny pro gymnázium nebo jeho studenty spolkem, 

mohou být čerpány jen těmi studenty, jejichž rodiče nebo jejichž 

spřízněné osoby byly v roce, v němž jsou tyto užitky a požitky čerpány, 

členy spolku v rámci dílčí schůzce kmenové třídy, do níž student patří. 

 

                                                                 Čl. IV 

                                                       Členství ve spolku  

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k členství ve spolku 

a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit. 
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2. Členy spolku se mohou stát rodiče nebo jiná spřízněná osoba studenta 

gymnázia, případně jiná osoba, jenž má zájem naplňovat účel spolku.  

3. Každá osoba může z titulu svého členství ve spolku podporovat jen jednoho 

studenta gymnázia. Člen spolku se automaticky zařazuje do dílčí schůze 

v rámci kmenové třídy, kterou student, jehož daná osoba podporuje, 

navštěvuje. Pokud se členem spolku stane osoba, která svým členstvím 

nepodporuje žádného studenta gymnázia, Výbor spolku rozhodne, do které 

dílčí členské schůze člena spolku zařadí. Člen spolku svá práva a povinnosti 

vykonává v rámci této dílčí schůze. 

4. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. 

5. Člen spolku má právo: 

a) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování 

hlasováním, být na zasedání členské schůze informován o činnosti 

spolku a dostat na něm vysvětlení ke všem záležitostem spolku. 

b) Volit a být zvolen do orgánů spolku.  

c) Předkládat orgánům spolku iniciativní návrhy, podněty a připomínky 

týkající se činnosti spolku. 

d) Vznášet žádost o pomoc při ochraně oprávněných zájmů svého dítěte 

nebo svěřence. 

e) Podílet se na praktické činnosti spolku, aktivně pomáhat při realizaci 

společně přijatých usnesení.  

f) Po předchozí dohodě nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání 

členských schůzí. 

6. Člen spolku má povinnost: 

a) Dodržovat stanovy spolku.  

b) Platit pravidelně a v řádném termínu pro každý rok členský příspěvek. 

c) Pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku, jejichž je členem, a 

aktivně přispívat ke zlepšení jejich práce. 

d) Plnit usnesení orgánů spolku. 

e) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat 

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 
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7. Každý člen spolku se při výkonu členských práv a povinností může dát 

zastoupit kteroukoliv jinou osobou, a to i jiným členem spolku, a to i když je 

zařazen do dílčí schůze v rámci jiné kmenové třídy, pokud to nebrání 

hladkému průběhu členské schůze nebo dotčených dílčích schůzí. 

8. Členství ve spolku zaniká: 

a) Nezaplacením členského příspěvku v přiměřené době určené 

Výborem spolku.  

b) Vystoupením člena spolku, učiněným v písemné formě a doručeným 

Výboru spolku. 

c) Vyloučením člena spolku pro závažné porušení povinnosti vyplývající 

z členství rozhodnutím Výboru spolku na návrh kteréhokoliv člena 

Výboru spolku nebo na návrh dílčí schůze, v níž je člen spolku zařazen.  

d) Zánikem spolku. 

9. Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze na návrh Výboru spolku.  

10. Termín splatnosti, způsob platby členských příspěvků a způsob připomenutí 

dlužné částky stanoví Výbor spolku na návrh hospodáře spolku.  

 

                                                    Čl. V 

                                           Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

1. Statutární orgán spolku – předseda spolku 

2. Výbor spolku 

3. Členská schůze 

4. Hospodář spolku 

 

                                                             Čl. VI 

                                               Statutární orgán spolku  

1. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda, který je oprávněn jednat 

za něj navenek ve všech záležitostech, a to samostatně.  

2. Předseda spolku je při výkonu své činnosti povinen respektovat řádně 

přijatá usnesení Výboru spolku a řádně přijatá usnesení členské schůze. 
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3. Předsedu zastupuje místopředseda nebo osoba k tomu písemně 

zmocněná předsedou. 

4. Předseda může ze své funkce odstoupit písemným oznámením o 

odstoupení doručeným do sídla spolku. Odstoupení je účinné 

projednáním odstoupení na schůzi Výboru, která nejblíže následuje po 

doručení oznámení o odstoupení z funkce. Stejná pravidla platí i pro 

odstoupení z funkce místopředsedy a hospodáře spolku. 

 

 

                                                               Čl. VII 

                                                         Výbor spolku  

1. Výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku, vykonává činnost 

směřující k naplnění účelu spolku, realizuje usnesení členských schůzí a 

operativně řídí činnost spolku. 

 

2. Počet členů Výboru je dán počtem tříd gymnázia, přičemž členové spolku 

za každou z nich delegují ze svého středu vždy dva členy Výboru spolku, a 

to na dobu neurčitou. Člen Výboru může ze své funkce odstoupit nebo být 

dílčí členskou schůzí v kmenové třídě odvolán. Odstoupení z funkce člena 

Výboru spolku je účinné oznámením o odstoupení učiněném na dílčí 

schůzi v kmenové třídě nebo doručením oznámení o odstoupení do sídla 

spolku. Odvolání z funkce člena Výboru spolku dílčí schůzí je účinné 

okamžitě. Po zániku funkce člena Výboru spolku musí být dílčí členskou 

schůzí zvolen nový člen Výboru za kmenovou třídu, a to bezprostředně po 

zániku funkce nebo na nejbližší následující dílčí členské schůzi kmenové 

třídy. 

3. Výbor ze svých členů volí předsedu, místopředsedu spolku, a to na dobu 

neurčitou.  

4. Výbor jmenuje hospodáře spolku z řad členů spolku, a to na dobu 

neurčitou. 

5. Výbor spolku odvolává předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku. 
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6. Výbor navrhuje změnu stanov spolku nebo zrušení spolku. 

7. Výbor projednává rozpočet spolku a průběžné zprávy o hospodaření 

spolku. Každý člen Výboru má právo nahlížet do účetnictví spolku, a to 

vždy v sídle spolku, po dohodě s hospodářem. Zjištěné nedostatky 

předloží k projednání Výboru spolku na nejbližší schůzi Výboru spolku.  

8. Výbor navrhuje výši členských příspěvků, na návrh hospodáře určuje 

termín splatnosti a způsob platby členských příspěvků. 

9. Výbor navrhuje a projednává činnosti sdružení, jakož i způsoby získávání 

prostředků k zajištění činnosti, projednává všechny návrhy vzešlé 

z členských schůzí a otázky spadající do působnosti spolku, přičemž úzce 

spolupracuje s vedením školy 

10. Schůzi Výboru spolku svolává podle potřeby a se čtrnáctidenním 

předstihem předseda, který zajistí také přizvání vedení gymnázia. Schůzi 

Výboru řídí předseda nebo osoba jím pověřená. Schůze výboru je schopna 

se platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhodnutí 

se přijímá většinou hlasů přítomných členů Výboru spolku, přičemž při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy plní 

tuto funkci místopředseda, není-li ani místopředseda, pak jiná osoba 

pověřená předsedou řízením jednání Výboru spolku. 

11. Každý člen Výboru smí v sídle spolku nahlížet do dokladů spolku a 

požadovat k nim vysvětlení.  

12. Každý člen Výboru spolku může být při jednání Výboru spolku zastoupen 

druhým rodičem studenta. 

13.  Výbor spolku za veškerou svou činnost odpovídá nejvyššímu orgánu 

spolku – členské schůzi. 

 

                                                               Čl. VIII 

                                                        Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. 

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, 

zejména: 
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a) Určuje zaměření činnosti spolku. 

b) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov. 

c) Schvaluje rozpočet spolku. 

d) Schvaluje výši členského příspěvku. 

e) Volí členy do Výboru spolku, vždy dva za každou třídu, o zvolení člena 

Výboru spolku za dílčí členskou schůzi rozhodují jen hlasy 

shromážděné na dílčí schůzi, jíž je člen Výboru spolku volen. 

f) Rozhoduje o zrušení spolku. 

2. Zasedání členské schůze probíhá v souladu s § 255 zákona č. 89/2012 Sb. 

formou dílčích schůzí, jež se konají v příslušných kmenových třídách vždy 

v témže termínu jako třídní schůzky školy, tedy všechny současně. 

Termíny konání třídních schůzek určuje škola, která o termínu informuje 

rodiče prostřednictvím studentů a termín zveřejňuje na webových 

stránkách školy.  

3. V případě hlasování se hlasy z jednotlivých dílčích schůzí celkově sčítají. 

Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných 

členů. Rozhodnutí týkající se záležitostí dílčí schůze v kmenové třídě 

(např. volba nebo odvolání členů Výboru spolku, usnesení o návrhu na 

vyloučení člena spolku, jenž vykonává svá práva a povinnosti v rámci dílčí 

schůze, apod.) se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů na 

dílčí schůzi. 

4. Dílčí členské schůze v jednotlivých třídách řídí členové Výboru spolku 

zvolení za příslušnou dílčí schůzi kmenové třídy. Členové výboru jsou 

povinni úplně a pravdivě informovat rodiče a spřízněné osoby studentů 

gymnázia, jež jsou členy spolku, o veškerých záležitostech probíraných na 

zasedání Výboru spolku. Současně shromažďují návrhy rodičů na zlepšení 

činnosti spolku a předkládají je v nejbližším možném termínu Výboru 

spolku. 

5. Svolávání mimořádných členských schůzí se řídí §§ 248 – 257 občanského 

zákoníku v účinném znění. 
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                                                           Čl.IX 

                                                  Hospodář spolku 

1. Hospodář zodpovídá za řádné hospodaření spolku, které vede v souladu 

s obecně platnými zákony a předpisy. 

2. Hospodář zastupuje spolek při jednání s finančním úřadem a je oprávněn 

podávat daňové přiznání. 

3. Hospodář navrhuje způsob platby a termín splatnosti členských 

příspěvků, upozorňuje neplatiče na existenci pohledávky způsobem 

schváleným Výborem spolku. 

4. Hospodář připravuje návrh rozpočtu spolku a závěrečné zprávy o 

hospodaření za školní rok. 

5. Účastní se zasedání Výboru spolku, který průběžně informuje o aktuální 

situaci v hospodaření spolku. 

 

                                                         Čl.X 

                                            Hospodaření spolku 

1. Hospodaření spolku se řídí jeho rozpočtem schvalovaným vždy na jeden 

školní rok nejvyšším orgánem spolku, tedy členskou schůzí. 

2. Zdroje příjmu spolku tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a další 

příjmy. 

3. Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami a účelem spolku, 

podle obecně platných právních předpisů. 

 

                                                         Čl.XI 

                                                Likvidace spolku  

V případě zániku spolku veškeré jeho zbylé jmění připadne Gymnáziu 

Ústavní 400 v Praze 8, které je dle svého uvážení použije ve prospěch 

studentů a k rozvoji školy. 

 

 

V Praze 8, dne 13.1.2016                Zapsala MUDr.Martina Moudrá (předseda) 


