
 

 
S T A N O V Y 

spolku s názvem 
„Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 9, z. s." 

se sídlem Praha 9 – Prosek, Českolipská 373, PSČ 190 00 
 

I. 
Úvodní ustanovení: 

 
1) Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 
9, z. s. 
2) Sídlo spolku: Praha 9 – Prosek, Českolipská 373, PSČ 190 00 

3) Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 9, z. s. (dále jen 
Spolek) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří 
se zajímají o výchovu a výuku dětí a mládeže a o práci školy – gymnázia Českolipská 
Praha 9 (dále jen „gymnázium“). Spolek byl založen jako dobrovolné sdružení 
občanů podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. a jehož právní poměry 
byly uvedeny do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4) Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, hájící zájmy dětí a mládeže, tj. 
studentů gymnázia. Sleduje a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný 
rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 
5) Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i 
na jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná a spolupracuje s vedením 
gymnázia, s výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy a s jinými 
společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství 
a vzájemného respektování. 
6) Spolek pravidelně (minimálně 1x za rok) informuje členy o svých aktivitách 
a o stavu hospodaření s majetkem Spolku. 
7) Sídlo Spolku je totožné se sídlem gymnázia. 
8) Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
9) Spolek vede seznam členů Spolku, který není zveřejňován. 

 
II. 

Účel a cíle Spolku: 
 
 Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení 
rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při 
plnění jejího poslání. 
Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména: 

− působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině, 
− seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy 
a s úlohou rodičů při jejich naplňování, 
− seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí 
se na jejich vyřizování, 
− přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, ale i materiálními a 
finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního 
prostředí, 
− předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, 
− uzavírá smlouvy o součinnosti s obdobnými sdruženími. 



 

 
III. 

Organizace Spolku: 
 
1)  Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 
stanovami a programem Spolku. 
2)  Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, který musí být uhrazen do 
konce listopadu každého školního roku (viz čl.  IV odst. 1).  
3)  Členství zaniká: 

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi Spolku, 
b) při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Výborem Spolku, a to posledním dnem marného uplynutí této lhůty, 
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov. 

4) Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 
5)  Každý člen má právo aktivně se podílet na veškeré činnosti Spolku, volit a být volen 
do orgánů Spolku, předkládat své názory, náměty a připomínky a osobně se zúčastnit 
projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat stanovy Spolku a včas platit roční 
členský příspěvek ve výši stanovené Radou Spolku. Člen Spolku - rodič, má-li na škole více 
dětí, platí členský příspěvek za každé dítě ve výši stanovené Radou Spolku. Členem Spolku 
může být i právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku a má zájem se na jeho 
práci podílet. Tato právnická osoba může být osvobozena rozhodnutím Rady Spolku od 
placení členských příspěvků tehdy, jestliže se zabývá výchovnou prací s dětmi nebo o to 
z jiných důvodů požádá. Ve Spolku ji zastupuje její statutární zástupce nebo jím pověřená 
osoba. 
6)  Spolek ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků 
jednotlivých tříd, popřípadě celé školy, k jednání o zásadních společných otázkách 
výchovy a vzdělávání žáků ve škole a dalších zájmů dětí a jejich rodičů podle čl. I odst. 4 a 
5 a čl. II těchto stanov, jakož i k volbě orgánů Spolku a kandidátů za rodiče do orgánů 
samosprávy ve školství. 
7)  Orgány Spolku a jejich činnost: 

a) Spolek má tyto orgány:   Radu Spolku 
Výbor Spolku 
Revizní komisi 
a podle potřeby další komise Spolku 

b) Rada Spolku je nejvyšším orgánem Spolku při gymnáziu. Je složena 
z volených zástupců (členů Spolku) za jednotlivé třídy gymnázia, kteří byli zvoleni 
nadpoloviční většinou rodičů – členů Spolku přítomných na třídní schůzce, která o 
jejich volbě rozhodovala. Dále může být členem Rady Spolku statutární či jiný 
pověřený zástupce právnické osoby, která je kolektivním členem Spolku, pokud se 
Rada Spolku vysloví nadpoloviční většinou pro jeho účast. 

Člen Rady Spolku může být z této funkce odvolán jen se souhlasem 
příslušné nadpoloviční většiny rodičů – členů Spolku na nejbližší třídní 
schůzce třídy, ve které byl zvolen, následující po dni, kdy vznikl důvod k jeho 
odvolání. Člen Rady Spolku může sám odstoupit z funkce, a to písemným 
oznámením doručeným Radě spolku. Rada Spolku zajistí volbu nového 
člena Rady Spolku na nejbližší třídní schůzce. 
Člen Rady Spolku – právnická osoba, může být odvolán rozhodnutím Rady 
Spolku. 



 

c) Členem Rady Spolku je ředitel nebo jiný delegovaný zástupce gymnázia – 
pokud projeví zájem o členství ve Spolku. Mají hlas poradní, stejně jako předseda 
revizní komise. 

Výbor Spolku, který navenek zastupuje Spolek ve všech záležitostech, je 
předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku, kteří jsou voleni 
nadpoloviční většinou členů Rady Spolku. Spolek zastupuje samostatně 
předseda Rady Spolku anebo společně dva místopředsedové Rady Spolku. 
Tyto osoby odpovídají za výkon své funkce Radě Spolku. 

d) Schůze Rady Spolku se konají zpravidla 2x v průběhu školního roku podle 
harmonogramu, který obdrží každý člen Rady Spolku (zpravidla při konání 
třídních schůzek anebo elektronicky). Harmonogram obsahuje i výčet hlavních 
úkolů, kterými se bude při určitém jednání zbývat. Stálými body každé schůze bude 
průběžná zpráva o stavu hospodaření Spolku. Rada Spolku projednává všechny 
otázky spadající do působnosti Spolku a zastupuje jej vůči gymnáziu. Jednání Rady 
Spolku je neveřejné, ale může se ho zúčastnit každý člen Spolku, který o to projeví 
zájem. 
e) Na prvním zasedání volí Rada Spolku ze svého středu: 

ea) předsedu a dva místopředsedy Rady Spolku 
eb) zapisovatele 
ec) hospodáře 
ed) revizní komisi v počtu 3 členů 

 
 Předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku, jsou z titulu své funkce 
členy Výboru Spolku. Při volbě platí zásada potřeby nadpoloviční většiny hlasů 
přítomných. 
V případě rovnosti hlasů je hodnota hlasu stávajícího předsedy Rady Spolku dvojnásobná. 
8) Schůze orgánů Spolku:  

a) Schůze Výboru Spolku se konají zpravidla 1x měsíčně a zabývají se řízením 
práce Spolku v období mezi schůzemi Rady Spolku. Schůzí Výboru Spolku se 
pravidelně zúčastňuje předseda revizní komise, ředitelka či delegovaný zástupce 
gymnázia, pokud Výbor nerozhodne jinak. 
b) Schůze revizní komise se konají 1x za školní rok a jejich obsah je zaměřen 
na pravidelnou kontrolu hospodaření Spolku, dodržování stanov Spolku a dále 
řešením kontrolních úkolů předaných komisi Radou nebo Výborem Spolku. Na 
svém prvním jednání revizní komise volí ze svého středu předsedu této komise. 
c) O všech jednáních orgánů Spolku se pořizují zápisy, které obdrží všichni 
členové příslušného orgánu. Předseda Rady Spolku a zapisovatel obdrží zápis i 
z jednání revizní komise Spolku. 
d) Rada Spolku může podle potřeby zřizovat na celé své funkční období nebo 
jen k řešení jednotlivých úkolů komise. 
e) Funkční období orgánů Spolku je jednoleté. Za počátek i konec funkčního 
období se považují první třídní schůzky v příslušném školním roce. 
f) Na prvních třídních schůzkách předkládá Rada Spolku rodičům – členům 
Spolku stručnou hodnotící zprávu za uplynulý školní rok. Její nedílnou součástí je i 
zpráva o výsledku hospodaření, revizní zpráva a rozpočet na nový školní rok. 
Hodnotící zprávu vypracovává Výbor Spolku a k jejímu schválení je třeba 3/5 
přítomných členů Rady Spolku. Revizní zprávu zpracovává revizní komise, tato 
zpráva musí být opatřena podpisy všech jejích členů. Rodiče – členové Spolku 
mohou vznést ke zprávě připomínky, na něž je odstupující předseda Rady Spolku 



 

spolu s Radou Spolku povinen vypracovat písemnou odpověď, která musí být 
zaslána do 14 dnů tomu, kdo připomínku vznesl. 
g) Členové Rady Spolku jsou povinni na základě zápisů z Rady Spolku a Výboru 
Spolku informovat rodiče – členy Spolku na nejbližších třídních schůzkách o 
aktuálních záležitostech, které se týkají činností Spolku, a zároveň přenést 
připomínky rodičů – členů Spolku do příslušných orgánů Spolku, 
h) K prohloubení práce Spolku organizuje Rada Spolku nebo její výbor 
v průběhu roku další akce, zejména pro členy Spolku. Patří k nim zejména: 

ha) informativní a vzdělávací akce pro rodiče, 
hb) informativní a vzdělávací akce pro studenty, 
hc) akce pomoci rodičů gymnáziu, 
hd) kulturní a společenské akce pro rodiče a studenty a další. 

i)  K řešení úkolů přesahujících rámec gymnázia může Spolek vytvářet se 
spolky ostatních škol územní Koordinační radu. Územní Koordinační rada je oprávněna 
projednávat společnou problematiku s příslušnými orgány samosprávy, státní správy a 
jinými organizacemi. 

 
IV. 

Hospodaření Spolku: 
 

1) Majetek Spolku tvoří především jmění, členské příspěvky, dary, granty a 
dotace a výnosy z akcí Spolku. Výši ročního členského příspěvku a výši výdajů 
schvaluje Rada Spolku na každý školní rok na základě potřeb podle schváleného 
ročního rozpočtu. Pro jejich schválení je nutný souhlas 3/5 přítomných členů Rady 
Spolku. 
Na základě dobrovolného rozhodnutí může člen Spolku uhradit příspěvek ve vyšší 
částce, než činí stanovený členský příspěvek. Přesahující částka bude posuzována 
jako dar pro Spolek. 
S případným navrženým zvýšením členského příspěvku v průběhu roku musí 
souhlasit nadpoloviční většina členů Spolku přítomných na třídních schůzkách 
projednávajících toto navýšení. 
2) Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle obecně závazných 
předpisů a rozpočtu, schváleného na každý školní rok Radou Spolku. Kontrolu 
hospodaření Spolku provádí revizní komise. O průběhu kontroly zpracuje předseda 
revizní komise písemnou zprávu. Nejméně jednou za školní rok Rada Spolku pro 
členy Spolku zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje Spolku, dále výsledky kontroly 
hospodaření Spolku. 
3) Hospodaření Spolku se řídí schváleným rozpočtem, jehož příprava je 
zajišťována odstupující Radou Spolku, která také vypracuje zprávu o hospodaření 
Spolku za uplynulé období. 
4) Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 
Spolku. 
 

V. 
Zánik a likvidace Spolku: 

 
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí 
Rady Spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 



 

2) Při zániku Spolku Rada Spolku jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor 
sestaví do 30 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní 
jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům Spolku. 
3) Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku 
sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Rada Spolku. 
Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen 
vypracovat nový návrh ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy Rada Spolku předchozí 
návrh zamítla. 
4) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na 
vypořádání. 
 

VI. 
Závěrečné ustanovení: 

 
1) O změně těchto stanov rozhoduje Rada Spolku nadpoloviční většinou hlasů 
všech jejích členů. 
2) Na usnesení orgánu Spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění 
stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, 
jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o 
které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 
3) Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou 
kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě. 
4) V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán rozhodovat 
hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per 
rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy 
je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ 
podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové 
informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu. 
5) Jednání kolektivních orgánů s výjimkou třídních schůzek se mohou členové 
zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý 
obsah jednání. 
6) Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, 
který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti 
některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; 
toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 
7) Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Členové orgánů jsou 
povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. 
8) Každý člen Spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, 
může navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro 
jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u 
orgánů Spolku. 

Toto znění stanov Spolku Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 9, z. 
s. bylo schváleno Radou Spolku na jejím zasedání dne 15. 11. 2018 a v celém rozsahu 
nahrazuje původní stanovy dobrovolné sdružení občanů Sdružení rodičů a přátel školy, 
Gymnázia Českolipská Praha 9, z. s. 

9) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku 


