
Stanovy spolku 
 

SRPŠ GYMLOVO, z. s. 
 

I. 
Název, sídlo a charakter spolku 

1. Název spolku je: SRPŠ GYMLOVO, z. s. 
2. Sídlo spolku je na adrese: Čechova 832, 411 17 Libochovice 

3. SRPŠ GYMLOVO, z. s. (dále jen „SRPŠ“ nebo „spolek“) je právnickou osobou 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem spolčujícím rodiče a 
zákonné zástupce žáků subjektu: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 
příspěvková organizace (dále též jen „Gymnázium“) a další osoby, které se 
chtějí podílet na rozvoji školy, vzdělávání, výchově a rozvoji žáků.  

 
 

II. 
Účel spolku 

Účelem spolku je podpora činnosti školy, propagace výsledků práce této 
školy na veřejnosti a zajištění spolupráce a šíření osvěty v oblasti 
vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy a dalších institucí a 
rozvoj zájmové činnosti dětí.  

 
 

III. 
Hlavní činnost spolku 

Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu uvedeného v článku II, 
coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména 
prostřednictvím: 
a) Spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, 

ekonomických a personálních záležitostí Gymnázia. 
b) Shromažďování námětů, podnětů a připomínek rodičů a zákonných 

zástupců a jejich předávání vedení Gymnázia a podílu na vyřizování 
těchto záležitostí. 

c) Působení na rodiče v rámci osvětové činnosti v oblasti výchovy a 
vzdělávání žáků Gymnázia. 

d) Seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a 
úkoly Gymnázia a s úlohou rodičů při jejich naplňování. 

e) Předkládání podnětů a doporučení k výchovně vzdělávací práci 
Gymnázia. 

f) Podílení se na činnosti školní samosprávy a podpory oprávněných 
požadavků Gymnázia vůči orgánům veřejné správy. 

g) Spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy, a to zejména 
dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními i finančními 
prostředky. 

h) Finanční podporou žáků při jejich účasti v soutěžích a poskytováním 
odměny žákům za úspěšnou reprezentaci Gymnázia. 



i) Podporou potřeb žáků pro zájmovou činnost. 
j) Další finanční podporou, zejména přispíváním na kulturní a sportovní 

akce pořádané Gymnáziem a na potřeby ke zlepšení materiálního 
zabezpečení Gymnázia, např. koupi učebních pomůcek, učebnic atd. 

 
 

IV. 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí 
s jeho stanovami. Členství ve spolku vzniká zaplacením stanoveného 
členského příspěvku na příslušný školní rok.  

2. Členové spolku se podle svých možností účastní činnosti spolku a platí 
členské příspěvky. Výši a splatnost členského příspěvku stanoví Rada 
rodičů svým rozhodnutím, které vyvěsí na webových stránkách Gymnázia 
a rovněž sdělí prostřednictvím členů Rady rodičů případně třídních učitelů 
v jednotlivých třídách rodičům a zákonným zástupcům žáků. 

3. Základním právem člena spolku je volit a být volen do orgánů spolku, 
podílet se na řízení a kontrole všech činností spolku tak, jak je upravují 
stanovy. Člen má právo předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, 
vznášet připomínky a dotazy na orgány spolku a být o nich a jejich vyřízení 
včas informován. 

4. Členství zaniká vyloučením člena rozhodnutím členské schůze, 
vystoupením ze spolku nebo jinými způsoby stanovenými zákonem nebo 
těmito stanovami. Členství rovněž zanikne, nezaplatí-li člen členský 
příspěvek pro daný školní rok nejpozději do 31. 1. daného školního roku; 
v tomto případě členství zanikne dnem 1. 2. daného školního roku. 

5. Členové se zavazují v souvislosti se vstupem do spolku poskytnout 
nezbytné osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, mailová adresa nebo 
telefonní číslo, případně obojí, adresa bydliště a adresa pro doručování, 
liší-li se od bydliště) pro vedení seznamu členů a pro zasílání informací 
týkajících se činnosti spolku a placení členských příspěvků. Členové 
vstupem do spolku souhlasí s tím, aby pro ostatní členy spolku byl 
k dispozici údaj o tom, zda a kdy byl jimi uhrazen členský příspěvek. 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační souvislosti. Svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů udělují členové na dobu trvání jejich členství ve spolku. 
Podrobnosti o zpracování údajů stanoví Rada rodičů. 

 
 

V. 
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 

a) Členská schůze 
b) Rada rodičů 
c) Předseda spolku 
d) Pokladník 

 



VI. 
Členská schůze 

1. Členská schůze je tvořená všemi členy SRPŠ. Schází se nejméně jednou 
ročně. Členskou schůzi svolává k zasedání Předseda spolku. Zasedání svolá 
vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 15 dní před jeho konáním. Místo, čas 
a pořad zasedání schůze oznámí na webových stránkách Gymnázia. Rodiče 
a zákonní zástupci žáků budou rovněž vyrozuměni (zpravidla 
elektronicky). Předseda spolku je povinen zasedání členské schůze svolat i 
tehdy, požaduje-li její svolání písemně aspoň jedna třetina členů. 

2. Členská schůze se může konat i formou dílčích členských schůzí, které se 
pak konají v jednotlivých třídách Gymnázia ve shodném termínu. Pro 
schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a 
odevzdané hlasy sčítají. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny 
členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době 
usnášení. Každý člen má jeden hlas. Členská schůze bere na vědomí zprávu 
o činnosti Rady rodičů, má právo vydávat svá vyjádření a doporučující 
stanoviska pro činnost SRPŠ, Předsedy spolku a Rady rodičů, má právo 
požadovat od nich vysvětlení a informace. 

4. Rada rodičů nebo jí pověřená osoba vyhotoví zápis ze zasedání členské 
schůze do 30 dnů od jejího skončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo 
zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal a jaká 
usnesení byla Členskou schůzí přijata.  

 
 

VII. 
Rada rodičů 

1. Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku. Je složena ze zástupců 
jednotlivých tříd Gymnázia. Každá třída má v Radě rodičů jednoho 
zástupce. Členové Rady rodičů jsou voleni a odvoláváni nadpoloviční 
většinou členů SRPŠ konkrétní třídy, každá třída vždy volí pouze jednoho 
člena Rady rodičů.  Funkční období členů Rady rodičů je čtyřleté a mohou 
být zvoleni i opakovaně.  

2. Rada rodičů se schází jednou v každém školním roce. Svolává ji Předseda 
spolku vhodným způsobem, nejméně 15 dnů předem. Jednání Rady rodičů 
se může zúčastnit každý člen SRPŠ. Při projednávání otázek souvisejících 
s prací Gymnázia zve Rada rodičů na jednání ředitele školy, popř. další 
zástupce školy.  

3. Rada rodičů je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční 
většina všech jejích členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 
členů. 

4. Rada rodičů: 
a) Řídí činnost spolku. 
b) Je oprávněna měnit stanovy spolku po zjištění stanovisek členů 

SRPŠ v jednotlivých třídách. 
c) Stanovuje výši členského příspěvku na další školní rok. 
d) Úzce spolupracuje s vedením gymnázia. 
e) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a plán 

činnosti na příští období přednesený Předsedou spolku. 



f) Schvaluje roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na další rok. 
g) Volí ze svých členů Předsedu spolku a pokladníka a je oprávněna je 

odvolat. 
h) Zabývá se podněty a připomínkami členů SRPŠ. 

 
 
 

VIII. 
Předseda spolku 

1. Statutárním orgánem SRPŠ je Předseda spolku, který je volen Radou rodičů 
z řad jejích členů.  

2. Funkční období Předsedy spolku trvá pět let. 
3. Předseda spolku zastupuje SRPŠ navenek a jedná jeho jménem. Předseda 

spolku je zodpovědný za činnost SRPŠ. Řídí jednání Rady rodičů, jeho hlas 
rozhoduje v případě rovnosti hlasů.  

4. Předseda spolku připravuje a přednáší zprávu o činnosti za minulé období 
a návrh rozpočtu na další školní rok a vykonává další činnosti, pokud 
nejsou výslovně zákonem nebo těmito stanovami svěřené do působnosti 
jiného orgánu sdružení. 
 
 

IX. 
Pokladník 

Pokladník vede evidenci finančních prostředků SRPŠ. Odpovídá za realizaci 
rozhodnutí Rady rodičů a Předsedy spolku ve finančních otázkách a podává 
Radě rodičů aspoň jednou ročně zprávu o finančním hospodaření. 

 
X. 

Hospodaření spolku 
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů, 

prostředky získanými z dotačních programů a grantů, z výnosů majetku 
SRPŠ a prostředky získanými vedlejší činností. 

2. Hospodaření spolku je neziskové. Hospodaření se uskutečňuje podle 
ročního rozpočtu schváleného Radou rodičů. Za hospodaření SRPČ 
odpovídá Rada rodičů a Předseda spolku. 

3. Spolek vede účetnictví dle zákona a připravuje pravidelnou roční účetní 
závěrku. 

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezúplatně 
předán Gymnáziu. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Radou rodičů. 

 
dne: 11. srpna 2020  předseda, jméno: paní Renata Mejtová 
 
     

podpis: ……………………………………………… 


