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STANOVY SPOLKU 

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice, z. s. 

Článek I 

Název spolku 

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice, z. s. 

(dále jen Spolek). 

Článek II 

Sídlo Spolku 

Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 02. 

Článek III 

Účel Spolku 

Účelem Spolku je podporovat Gymnázium, jako součást Gymnázia a Střední odborné ško-

ly, Moravské Budějovice, Tyršova 365, při vytváření kvalitních vzdělávacích podmínek 

v rámci vyučování a mimoškolních aktivit, přispívat ke vzájemné komunikaci a spolupráci 

studentů, rodičů a školy. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v následujících oblastech: 

1. Podpora vzdělávání a výchovy, podpora zájmové činnosti žáků. 

2. Podpora odborných, kulturních a sportovních aktivit žáků. 

3. Spolupráce se školou a pomoc při zajišťování kulturních a společenských akcí. 

4. Seznamování vedení školy s náměty a připomínkami rodičů k podmínkám vzdě-

lávání. 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 

stanovami Spolku. 

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením ročního členského příspěvku, jehož výši sta-

noví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se 

člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. 
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3. Práva člena spolku: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,  

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku 

f) podílet se na výhodách plynoucích z hospodaření Spolku dle rozhodnutí Rady. 

4. Povinnosti člena spolku: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či vo-

len, 

d) platit roční členské příspěvky vždy na začátku školního roku. 

5. Členství ve Spolku zaniká: 

a)  předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku, 

b) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené lhůtě, 

c) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku. 

Článek V 

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou členská schůze a rada delegátů (dále jen Rada). 

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná předsedou Spolku jedenkrát 

za rok nebo jinak podle potřeby. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina čle-

nů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý 

člen má jeden hlas. 

4. Rada je tvořena delegáty, kteří jsou voleni z členů Spolku v jednotlivých třídách, 

jednatelem a pokladníkem. Za každou třídu se volí 2 delegáti. Volba delegátů tříd se 

provádí na dobu jednoho školního roku. Jednatel a pokladník nemusí být voleni 

z řad delegátů tříd a jejich funkční období není omezeno jedním školním rokem. 

5. Působnost členské schůze plní rovněž Rada, která je zároveň výkonným orgánem. 

6. Rada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů Rady. 

Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů Rady přítomných v době usnášení. Každý 

člen Rady má jeden hlas. 

7. Radu svolává předseda nebo jím pověřený člen Rady. 

8. Statutárním orgánem Spolku je předseda. Předsedu volí Rada z delegátů. 

9. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a jednatel. 
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Článek VI 

Zásady hospodaření Spolku 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém 

vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výnosy z akcí pořádaných spolkem, výnosy 

ze jmění a sponzorské dary. 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení Radě. 

Článek VII 

Kontrola hospodaření 

1. Kontrola hospodaření je prováděna Radou jedenkrát ročně při výroční členské 

schůzi. 

Článek VIII 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhod-

nutí členské schůze spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2. Po zániku spolku budou veškeré finanční a materiální prostředky převedeny do 

vlastnictví Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365. 

V Moravských Budějovicích dne 12. 11. 2015 

 Mgr. Stanislava Šenkyplová 

 předseda Spolku 


