STA OVY
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice
(dále jen „Spolek" nebo „SRPŠ“).
2. Sídlo Spolku: F. Procházky 324, Sušice II, 342 01 Sušice.
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Článek 2
Účel Spolku
Účelem Spolku je spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, gymnázia
a dalších institucí, a to zejména:
a) ochrana zájmů studentů, rodičů a zákonných zástupců studentů Gymnázia Sušice,
F. Procházky 324, Sušice II, 342 01 Sušice (dále jen „Gymnázium”),
b) sdružování rodičů, zákonných zástupců a studentů, přátel, podporovatelů a sponzorů
Gymnázia, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a Gymnázia na
studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči či zákonnými zástupci studentů
a zástupci a představiteli Gymnázia,
c) 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,
d) zlepšení vybavenosti Gymnázia, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího
prostředí Gymnázia a modernizace výuky,
e) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů Gymnázia,
f) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury,
g) rozvoj občanské společnosti.
Článek 3
Vznik a zánik členství
1. Členství ve Spolku je na principu dobrovolnosti.
2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje
s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci.
3. Členství ve Spolku vzniká konkrétní osobě dnem, kdy zaplatila členský příspěvek.
Zaplacením členského příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito
stanovami Spolku.
4. Členství ve Spolku zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě podle čl. 5., bodu 2
těchto stanov,

b) k datu ukončení studia na Gymnáziu studentem, který je členem Spolku. Neníli student členem Spolku, zanikne stejným okamžikem členství ve Spolku
rodiči či zákonnému zástupci tohoto studenta,
c) vystoupením člena Spolku,
d) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení
rozhodne Rada Spolku,
e) úmrtím člena Spolku nebo prohlášením za mrtvého,
f) dnem právní moci rozsudku soudu, jímž bude člen Spolku omezen ve
svéprávnosti, nebo
g) zánikem Spolku.
Článek 4
Práva a povinnosti člena Spolku
1. Každý člen Spolku má právo:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být informován o činnosti a hospodaření Spolku,
c) vyjadřovat se k činnosti Spolku a k přijímaným dokumentům,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,
e) volit a být volen do orgánů Spolku.
2. Každý člen Spolku je povinen:
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi,
b) platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek a
c) jednat v souladu s rozhodnutími orgánů Spolku.
Článek 5
Členský příspěvek
1. Výše ročního členského příspěvku, způsob úhrady a jeho splatnost je vždy určena
Radou Spolku pro příslušný školní rok. Členský příspěvek je vždy stanoven jako
minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně uhradit členský
příspěvek vyšší.
2. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku v dodatečně
poskytnuté lhůtě, zaniká marným uplynutím této lhůty členství ve Spolku. Dodatečná
lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne
následujícího po doručení výzvy Spolku.
3. Kterýkoliv člen Spolku může ze sociálních příp. jiných závažných důvodů požádat
o snížení resp. prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhoduje
Předseda Spolku na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu
Rady Spolku.
Článek 6
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a) Rada Spolku,
b) Předseda Spolku.
2. Členství ve všech orgánech Spolku je dobrovolné a bez nároku na odměnu.
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Článek 7
Rada Spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Rada Spolku. Rada Spolku je kolektivní orgán
a přísluší mu působnost členské schůze v plném rozsahu. Rozhoduje o všech
záležitostech Spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
2. Rada Spolku se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to vždy v termínu
třídních rodičovských schůzek.
3. Rada Spolku se sestává z volených zástupců jednotlivých tříd. Počet členů Rady
Spolku odpovídá počtu jednotlivých tříd v příslušném školním roce. Členem Rady
Spolku může být zvolena pouze zletilá osoba. Volba ve třídách probíhá veřejným
hlasováním tak, že členové Spolku v příslušné třídě zvolí jednoho zástupce. Pokud
tento člen se svým zvolením souhlasí, stává se členem Rady Spolku. Zástupci tříd pak
v Radě Spolku reprezentují názory a vůli všech členů Spolku, kteří je zvolili.
4. Funkční období člena Rady Spolku je časově neomezené, avšak končí vždy k datu, ke
kterému ukončí studium student, který je členem Rady Spolku. Není-li student členem
Rady Spolku, zanikne stejným okamžikem členství v Radě Spolku rodiči či
zákonnému zástupci tohoto studenta. Člen Rady Spolku se může své funkce kdykoliv
vzdát. Opětovná volba je možná.
5. Na uvolněné místo člena Rady Spolku z důvodů uvedených v předchozím odstavci
jmenuje na základě svého rozhodnutí Předseda Spolku jiného člena Spolku z příslušné
třídy do doby, než členové Spolku této třídy zvolí nového člena Rady Spolku
zastupující tuto třídu v Radě Spolku. Je žádoucí, aby člen Rady Spolku na schůzi Rady
Spolku včas oznámil, že jeho funkční období brzy skončí z důvodu blížícího se konce
studia jeho dítěte nebo z důvodu vzdání se funkce člena Rady Spolku, a Rada Spolku
tak mohla zajistit volbu jiného člena Spolku z dané třídy, který bude členem Rady
Spolku.
6. Každý zástupce přítomný na zasedání Rady Spolku má při rozhodování jeden hlas.
7. Rada Spolku volí z řad členů Spolku Předsedu Spolku. Dále Rada Spolku volí z řad
členů Spolku pokladníka.
8. Zasedání Rady Spolku svolává Předseda Spolku. Na žádost třetiny členů Rady Spolku
je Předseda Spolku povinen svolat Radu Spolku do 21 dnů ode dne doručení žádosti.
Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům Rady Spolku poštou, faxem nebo
elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu,
kterou člen Rady Spolku uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem Rady
Spolku, se pozvánka považuje za doručenou.
9. Rada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů. Rada Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Spolku.
10. V době mezi jednotlivými zasedáními Rady Spolku může Předseda Spolku iniciovat
elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové Rady
Spolku. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Rady
Spolku. Za regulérnost hlasování odpovídá Předseda Spolku.
11. Radě Spolku přísluší zejména:
a) rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu
s jeho účelem,
b) schvalovat stanovy Spolku a jejich změny,
c) jednat v souladu se stanovami,
d) volit a odvolávat Předsedu Spolku,
e) volit a odvolávat pokladníka Spolku,
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f) rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku,
g) zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické
osoby včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání,
h) pomáhat členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s účelem
Spolku,
i) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům
předcházet;
j) informovat členy Spolku o své činnosti,
k) řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům Spolku zprávu
o hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků
Spolku,
l) schvalovat zprávu o hospodaření Spolku,
m) schvalovat rámcový plán činnosti a návrh rozpočtu Spolku pro následující
kalendářní rok,
n) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné
vyúčtování,
o) rozhodovat o přeměně nebo zrušení Spolku,
p) jmenovat a odvolávat likvidátora v případě zrušení Spolku.
12. Ze zasedání Rady Spolku se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel
a Předseda Spolku. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje
všem členům Rady Spolku. Doručení je možno provést poštou, faxem nebo
elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na adresu,
kterou člen Rady Spolku uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem Rady
Spolku, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou umísťovány v sídle Spolku a jsou
tak přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku. Každý člen Spolku může požádat
o zaslání zápisu poštou, faxem nebo elektronickou poštou na jím určenou adresu.
Článek 8
Předseda Spolku
1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku.
2. Předseda Spolku zastupuje Spolek ve všech věcech navenek samostatně. Podepisování
za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí
Předseda svůj podpis s označením své funkce.
3. Předseda Spolku svolává zasedání Rady Spolku.
4. Předsedu Spolku volí z řad členů Spolku Rada Spolku.
5. Funkční období Předsedy Spolku je časově neomezené, avšak končí vždy k datu,
ke kterému ukončí studium student, jehož je předseda Spolku rodičem či zákonným
zástupcem. Předseda Spolku se může své funkce kdykoliv vzdát a zůstat přitom nadále
členem Rady Spolku nebo členem Spolku. Svoji funkci musí Předseda Spolku
vykonávat až do doby konání nejbližšího zasedání Rady Spolku, kde Rada Spolku
z řad členů Spolku zvolí nového Předsedu Spolku. Opětovná volba je možná.
6. Předseda Spolku může být Radou Spolku odvolán, pokud je jeho jednání v rozporu se
stanovami nebo ze zákonných důvodů; usnesení o odvolání předsedy Spolku musí být
přijato nadpoloviční většinou všech členů Rady Spolku.
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Článek 9
Majetek a zásady hospodaření
1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými
právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
2. Spolek získává finanční prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
a) z členských příspěvků,
b) z finančních darů fyzických a právnických osob,
c) z příspěvků, dotací a grantů státních orgánů a jiných institucí,
d) z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku, a
e) z úroků na běžném účtu a z jiných výnosů vlastního majetku.
3. Finanční prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu
a v souladu s účelem Spolku.
4. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na účtu u zvoleného peněžního
ústavu. S finančními prostředky disponují Předseda Spolku a pokladník.
5. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá Rada Spolku ostatním členům
Spolku. Zpráva o hospodaření Spolku je každému členu přístupná a každý člen Spolku
si může na vyžádání pořídit kopii.
6. Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření.
Článek 10
Zrušení Spolku
1. Spolek se zrušuje:
a) dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí Rady Spolku,
b) fúzí sloučením nebo splynutím s jiným spolkem, při které Spolek nebude
nástupnickým spolkem, nebo
c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku.
2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází
na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
3. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne Rada Spolku o naložení s majetkem
Spolku v souladu s účelem Spolku, zejména podle čl. 2 písm. d).

V Sušici dne 16. 05. 2016

_________________________
Bc. Jitka Šperlová
Předseda Spolku
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