SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI
GYMNÁZIU DR. KARLA POLESNÉHO, z. s.

STANOVY SPOLKU
Čl. 1
Název a sídlo spolku
Název spolku: Sdružení rodičů při Gymnáziu Dr. Karla Polesného, z. s.
Sídlo spolku: náměstí Komenského 945/4, 669 02 Znojmo
IČO: 456 71 338
Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je podporovat další aktivity žáků, a to v rámci vyučování i při mimoškolních
a volnočasových aktivitách a přispívat ke vzájemné spolupráci studentů, rodičů a školy.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činností v následujících oblastech:
- podpora vzdělávání, výchovy a zájmové činnosti žáků
- podpora odborných, kulturních a sportovních aktivit žáků
- spolupráce se školou a pomoc při zajišťování kulturních a společenských akcí
- podpora sociálně slabých studentů
Čl. 3
Členství ve spolku
1. Členem spolku je každý z rodičů nebo zákonných zástupců žáků navštěvujících
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, p. o. Souhlas člena spolku se stanovami
a účelem spolku se předpokládá.
2. Členství vzniká dnem zahájení školní docházky dítěte.
3. Členové spolku jsou povinni hradit jednou ročně členský příspěvek za každé dítě.
Pokud jsou členy spolku oba rodiče (zákonní zástupci) dítěte či dětí, plní tuto
povinnost společně. O výši členského příspěvku rozhoduje výbor spolku.
4. Členství zaniká:
- dnem ukončení školní docházky dítěte
- vystoupením člena dnem oznámení spolku
- vyloučením člena, poruší-li závažným způsobem svoji povinnost vyplývající
z členství (o vyloučení rozhoduje výbor spolku)
- zánikem spolku nebo úmrtím člena
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Čl. 4
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má zejména právo:
- podílet se na činnosti spolku
- volit a být volen do orgánů spolku
- na svoji žádost být informován o činnosti spolku a jeho orgánů
- obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
- být seznámen s hospodařením spolku
- účastnit se zasedání členské schůze, podílet se na jejím rozhodování
hlasováním
- kdykoli ze spolku vystoupit
2. Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
- seznámit se se stanovami spolku, a tyto dodržovat
- platit členský příspěvek
- respektovat rozhodnutí orgánů spolku
Čl. 5
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán spolku, a výbor, jehož předseda
je statutárním orgánem spolku.
1. Členská schůze:
- skládá se ze všech členů spolku
- její zasedání se koná nejméně jednou ročně, vždy jako součást prvních třídních
schůzek (v měsíci listopadu) každého školního roku
- je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 200 členů spolku, a rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy výboru.
- není-li schopná usnášení, je svoláno další zasedání tak, aby se uskutečnilo
nejméně 15 dnů a nejvýše 6 týdnů po termínu takového řádného zasedání. Toto
náhradní jednání je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet přítomných
členů spolku.
- z každého zasedání je vyhotovován zápis
1.1 Do působnosti členské schůze patří:
- volba a odvolání členů výboru
- rozhodování o změně stanov
- přijímání a upravování interních předpisů
- schvalování hospodaření spolku za uplynulý školní rok
- schvalování návrhu výboru na rozpočet a výši členských příspěvků na aktuální
školní rok
- rozhodování o přeměně či zrušení spolku, a o naložení s majetkem spolku při
jeho zániku
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2. Výbor:
- má tři členy (předsedu, místopředsedu a člena) volené členskou schůzí
- funkční období jeho členů je pět let
- členové výboru mohou být do své funkce zvoleni opakovaně
- je svoláván nejméně jednou ročně
- je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů
a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
- předseda výboru je statutárním orgánem spolku a samostatně za něj jedná
navenek
- funkce člena výboru zaniká - zánikem členství ve spolku (čl. 3 bod 4.),
odstoupením, odvoláním členskou schůzí, zánikem spolku, smrtí
- neklesne-li počet členů výboru pod polovinu, může výbor kooptovat náhradní
členy do nejbližšího zasedání členské schůze
2.1 Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou v působnosti členské
schůze, a to zejména:
- organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku
- zabezpečuje plnění usnesení členské schůze
- připravuje podklady k zasedání členské schůze - přehled hospodaření, návrh
rozpočtu a výše členských příspěvků
- rozhoduje o vyloučení člena spolku
Čl. 6
Hospodaření spolku
1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření.
2. Vedením peněžního deníku, disponováním s peněžními prostředky a dalšími úkony
s tím souvisejícími, je pověřen externí spolupracovník (nejčastěji sekretářka školy)
na základě Dohody o provedení práce.
3. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, sponzorské dary, příjmy
z činností při naplňování cílů spolku, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
5. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.

Ve Znojmě dne 3.11.2020
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