Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.
Čl. I
Název a sídlo
1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen „Spolek“)
2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha 9 - Čakovice, 196 00.
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle
§ 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za spolek.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou.
5. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia v Čakovicích.
Čl. II
Účel Spolku
Účelem činnosti Spolku je rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a studentů. Zabezpečovat, přispívat a
napomáhat ke kvalitnímu a plnohodnotnému vzdělávání pro všechny studenty Gymnázia Čakovice.
Čl. III
Hlavní činnost Spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, jako společného zájmu jeho členů. Tento
účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) pořádání a spolupořádání kulturních, vzdělávacích, sportovních a jiných společenských akcí
pro studenty, jejich rodiče a ostatní přátele Spolku,
b) finančních příspěvků na kulturní, vzdělávací, sportovní a jiné společenské akce pořádané pro
studenty, jejich rodiče a ostatní přátele Spolku a jinak podporovat tyto činnosti,
c) finančních příspěvků na vybavení gymnázia, zejména pomůckami pro výuku a výchovu,
knihami a jinak zajišťovat potřebné vybavení, včetně zajišťování bezpečnosti a zdraví
studentů Gymnázia Čakovice,
d) finančních příspěvků na využívání placených služeb, které slouží pro vzdělávací účely,
e) spolupráce a pomoci při výchovném působení na studenty,
f) podpory výchovně vzdělávacího procesu.
Čl. IV
Členství ve Spolku
1. Členem Spolku může být fyzická osoba plně svéprávná nebo právnická osoba (dále jen “osoba”),
která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov, která souhlasí s činností Spolku,

zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský příspěvek. Členy Spolku se k datu zápisu do
spolkového rejstříku stávají všichni členové Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Čakovicích.
2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku
současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami Spolku.
3. Členství ve Spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi výkonného výboru
Spolku,
b. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
c. nezaplacením členského příspěvku, podle čl. V. odst. 2 písm. b),
d. zánikem Spolku,
e. vyloučením člena členskou schůzí z důvodu porušení stanov Spolku,
f. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. V
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Člen Spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.
Každý člen Spolku má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo
zmocněný zástupce,
b. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
c. být volen do orgánů Spolku
d. podílet se na činnosti Spolku, účastnit se na akcích pořádaných Spolkem a využívat
výhod plynoucích z členství ve Spolku,
e. být informován o aktivitách Spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými
prostředky
2. Člen Spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Spolku,
b. řádně a včas hradit členské příspěvky, a to do 30.11. aktuálního kalendářního roku,
c. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy Spolku,
Čl. VI
Orgány Spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a.
b.
c.
d.

členská schůze,
shromáždění delegátů,
výkonný výbor,
revizor účtů.

Čl. VII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze, jejíž působnost plní
shromáždění delegátů.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno
jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
Čl. VIII
Shromáždění delegátů
1. Shromáždění delegátů se skládá ze zvolených členů Spolku. Volba delegátů probíhá v každé třídě
gymnázia a to vždy na první třídní schůzce po přijetí studenta na Gymnázium Čakovice.
Delegátem je zvolen na období, po které student, jehož byl v době volby zákonným zástupcem,
studuje na Gymnáziu Čakovice.
2. Dovršil-li student zletilosti, v době volby delegáta, má se zato, že delegát je zvolen na období, po
které tento student studuje na Gymnáziu Čakovice.
3. Klesne-li počet delegátů za třídu gymnázia pod dva, zvolí třída nejpozději na nejbližší třídní
schůzce nového delegáta či delegáty, tak, aby třídu zastupovali dva delegáti.
4. Funkce delegáta zaniká:
a. oznámením na shromáždění delegátů a to ke dni oznámení,
b. odvoláním třídou gymnázia, kterou byl zvolen.
5. Za každou třídu jsou voleni vždy dva delegáti, z nichž každý má jeden hlas za třídu. Hlasování na
shromáždění delegátů je veřejné.
6. Členové Spolku, kteří nejsou současně rodiči studentů gymnázia, se mohou shromáždění
delegátů účastnit osobně. Každý takovýto účastník má jeden hlas.
7. Shromáždění delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:
a. schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
b. rozhoduje o zásadních otázkách hlavní činnosti, hospodaření a fungování Spolku,
c. volí členy výkonného výboru a revizora účtů a odvolává je,
d. stanovuje výši členských příspěvků,
e. schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti spolku za předcházející rok,
f. určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období,
g. rozhoduje o vyloučení členů,
h. rozhoduje o vstupu právnických osob do Spolku,
i. rozhoduje o zániku Spolku.
8. Shromáždění delegátů také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu Spolku.
9. Zasedání shromáždění delegátů je svoláváno předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce zasedání členské schůze, pokud ho
o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku.
10. Informaci o konání zasedání členské schůze nebo shromáždění delegátů oznámí předseda členům
spolku uveřejněním na webových stránkách Spolku, a to nejpozději 15 dní před jeho konáním.
Součástí informace je návrh programu zasedání.

11. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se ho nadpoloviční většina všech delegátů.
Shromáždění delegátů rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů.
12. Na zasedání shromáždění delegátů se pořizuje zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
přítomní na zasedání delegátů.
Čl. IX
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, jedná za Spolek navenek ve všech věcech
vyplývajících z čl.III stanov a Spolek svými úkony zavazuje a řídí. Člen výkonného výboru musí být
členem Spolku.
2. Výkonný výbor je tříčlenný a skládá se z předsedy Spolku, místopředsedy a člena výkonného
výboru. Všichni členové výkonného výboru jsou voleni veřejně shromážděním delegátů. Výkon
funkce člena výkonného výboru zaniká odvoláním člena výkonného výboru shromážděním
delegátů nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výkonnému výboru. Funkční období
členů výkonného výboru je tříleté. Opětovná volba člena výkonného výboru je možná.
3. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s funkcí revizora účtů.
4. Výkonný výbor se schází podle plánu práce, popřípadě na mimořádných zasedáních, schůzi
výboru svolává předseda Spolku, popřípadě místopředseda.
5. O jednání výkonného výboru se pořizuje zápis podepsaný předsedou nebo místopředsedou.
6. V případě hlasování ve výboru, má každý člen jeden hlas. Hlasování je veřejné a k jeho platnosti je
zapotřebí většiny hlasů členů výkonného výboru. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a
v jeho nepřítomnosti místopředsedy.
7. Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Spolku připojí svůj podpis alespoň dva členové výkonného výboru Spolku.
8. Výkonný výbor zejména:
a. svolává shromáždění delegátů a připravuje program jednání shromáždění delegátů,
b. rozhoduje o vyloučení členů Spolku,
c. schvaluje dokumenty spolku, kromě stanov Spolku,
d. předkládá shromáždění delegátů ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Spolku,
e. řídí činnost Spolku mezi jednáními shromáždění delegátů
9. Dispoziční právo k bankovním účtům Spolku má předseda Spolku. V případě potřeby může toto
právo delegovat na pracovníka nebo organizaci pověřenou vedením účetnictví Spolku.
Čl. X
Revizor účtů
1.
2.
3.
4.
5.

Revizor účtů je kontrolní orgán Spolku, který provádí kontrolu hospodaření Spolku.
Revizorem účtů může být jakákoli bezúhonná fyzická osoba.
Revizora účtů a jeho zástupce volí a odvolává shromáždění delegátů.
Funkce revizora účtů je neslučitelná s členstvím ve výkonném výboru.
Zástupce revizora účtů vykonává funkci revizora účtů v době, kdy revizor účtů svojí funkci
vykonávat nemůže.

6. Revizor účtů má právo nahlížet do veškerých dokladů hospodaření Spolku, právo žádat na
kterémkoli členu výboru stanovisko a vysvětlení ve věcech hospodaření Spolku a právo
navrhnout svolání shromáždění delegátů.
7. Revizor účtů je povinen vypracovat výroční zprávu o hospodaření Spolku na shromáždění
delegátů, které tuto zprávu schvaluje.
Čl. XI
Zásady hospodaření
1. Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. dary
c. dotace ze státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, a to i ze zahraničí
d. výnosy z akcí pořádaných v souladu s cíly Spolku podle čl. III stanov
2. Příjmy může Spolek použít jen v souladu s cílem a účelem uvedeným v čl.III stanov a k činnostem
tam uvedeným.
Čl. XII
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na Gymnázium Čakovice,
nám. 25. Března 100, Praha 9 – Čakovice, 196 00.
V Praze dne

Předsedkyně: ___________________________
Ing. Veronika Doňarová

