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Stanovy občanského
ruŽení rodičů a přátel ško|y při G

sdruŽení

Článek t.
uvodnr ustanove

1. Název sdružení: SdruŽení rodičů a přátel ško|y

,,sdružení..).

Síd|o sdruŽení: Par|éřova2,169 00 Praha 6 / r.\'"Síd|o sdruŽení: Par|éřova 2, 169 00 Praha o 
'','.SdruŽeníje samostatným právním subjektem za|oženým podle zat<on$.ff. 

'9
o sdruŽování občanů' ve znění zákonŮjej měnících a doplňujících. i .
SdruŽeníse zak|ádá na dobu neurčitou. \"

zuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační s|oŽky Unie rodičů

Čn pri Gymnáziu Jana Kep|era.

Č|ánek z.
Gí|e činnosti sdruŽení

Zák|adní cí|e sdruŽení jsou zejména tyto:

a) ochrana zájmŮ studentů a rodičů studentů Gymnázia Jana Keplera, Par|éřova 2, Pra-
ha 6 (dá|e jen ,,gymnázium..);

b) sdruŽování rodičŮ studentŮ, přáte|, podporovate|ů a sponzorů gymnázia, vzď1emná

koordinace výchovného působení rodiny a gymnázia na studenty, rozvoj spo|upráce
a komunikace mezi rodiči studentů a zástupci a představite|i gymnázia,

c) aktivní spo|upráce s přísluŠnými orgány státní správy a samosprávy v ob|asti vzdě|á-
vání a kultury, s ostatními Ško|ami a ško|skými zařizeními a da|šími institucemi, je-
jichŽ předmětem činnostije vzdělávání a výchova m|ádeŽe, a to i ve směru k zahrani-
wt,

d) z|epšení vybavenosti gymnázia, zmodernizování a vy|epšení vnitřního i vnějŠÍho pro-

středí gymnázia a modernizace výuky;

e) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů gymnázia;

f) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a ku|tury;

g) rozvoj občanské spo|ečnosti.

2.

4.

J. t.

Clánek 3.

Členství a členský příspěvek

Č|enem sdruŽení se mŮŽe stát kaŽdá fyzická osoba, která se ztotoŽňuje s cíli sdruŽe-
ní a chce působit v jeho rámci.

Č|enství vzniká zaplacením členského příspěvku.3.2.
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Č|enství zaniká: . -1 .,..'. ...

.nezap|acenímč|enskéhopříspěvkuvprodlouŽenélhůtěpodleÓt:i':3!i:l:::.

. oznámením č|ena sdruŽení o ukončení Č|enství ^ -. . .

r vyloučením č|ena na zák|adě závaŽného porušení stanov sdluzen|; o

rozhodne valné shromáŽdění '',,.,',

. zánikem sdruŽení.

KaŽdý člen sdruŽení má právo podí|et se na Činnosti sdruŽení, účastnit se, vystupovat

a hlasovat na valném shromáŽdění, vyjadřovat se k činnosti sdruŽení, k Činnosti výbo-

ruakpřijímanýmdokumentům,předk|ádatnávrhy,podnětyapřipomínkykčinnosti
sdruŽení a výboru a být informován o iinnosti sdruŽení.

KaŽdý č|en sdruŽení má povinnost dodrŽovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi,

platitilenský příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími výboru sdruŽení.

Výše ročního Č|enského příspěvku je vŽdy určena výborem pro kaŽdý ško|nÍ rok.

Členský příspěvek je vŽdy stanoven jako minimální s tím, Že kterýko|iv člen sdruŽení

můŽe dobrovo|ně uhradit členský příspěvek vyšší.

Pokud člen sdruŽení neuhradí ólenský příspěvek ani po výzvě v dodatečně poskytnu-

té lhůtě, ztrácil práva, která mu zřádného členství vyplývají a není nadále evidován

jako řádný č|en sdruŽení.

Kteýko|iv čIen sdruŽení můŽe ze sociá|ních příp. jiných závaŽných důvodů poŽádat o

sníŽenÍ resp. prominutí členského příspěvku. o sníŽení resp. prominutí rozhoduje

předseda nebo místopředseda výboru na zák|adě písemné Žádosti předané či doru-

čené kterémuko|iv č|enu výboru. Není-li Žadateli sdě|eno stanovisko do 1 měsíce od

podání Žádosti, má se zato,že prominutí resp. sníŽení příspěvku je odsouh|aseno.

Článek 4.

orgány sdruŽení

orgány sdruŽeníjsou výbor a valné shromáŽdění.

Čtánek 4.1

Výbor

4.1.1 Výkonným orgánem sdruŽení je výbor. Rozhoduje o všech záleŽitostech sdruŽení,

pokud není v ie"r.'to stanovách uu".d"no jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně

však jednou ročně.

4.1'2Výborsestávázvo|enýchzástupcůtříd.Vo|bavetřídáchprobíháaklamacítak'Že
všichni Ó|enové sdruŽení v přís|ušné třídě zvo|í jednoho nebo dva zástupce. Zástupci

třídypakvevýborureprezentujínázoryavů|ivšechč|enůsdruŽení,kteříjezvo|i|i.

4.1.3ZástupcemmůŽebýtvpříslušnétřídězvo|enpouzečlensdruŽení.Pokudč|enové
sdruŽení v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, Že tito zastávají přís|ušné

pozice po ce|ou dobu svého Ólenství. Pro jakoukoliv vo|bu zástupce třídy platí, Že vol-

ba je platná, pokud pro něj hlasuje nadpoioviční většina č|enů přítomná na schůzi pří-

slušné třídy'
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4.1.4 KaŽdý zástupce přítomný na jednání výboru má při rozhodováníjeden h|as.. .

4.1.5 Výbor vo|í ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období předsedy a

místopředsedy je zpravid|a tří|eté, neskončÍ však dříve, neŽ proběhne.vo|ba nového
předsedy resp' místopředsedy. opětovná volba je moŽná.

4.1.6 Statutárním orgánem sdruŽeníje předseda a místopředseda, kte1í zastupují-sťíruŽení
ve všech věcech navenek' Při jednání za sdruŽeni je kaŽdý z ničh'oprávněn jednat

samostatně. Podepisováníza sdruŽení se děje tak,Že k napsanému nebo vytištěné-
mu názvu sdruŽení připojí předseda nebo místopředseda výboru svŮj podpis s ozna-
čením své funkce.

4'1'7 Jednání výboru se koná d|e potřeby a svo|ává ho předseda nebo místopředseda vý-

boru. Na Žádost třetiny č|enů výboru je předseda nebo místopředseda výboru povi-

nen svo|at výbor do 21 dnů ode dne doručení Žádosti' Pozvánka na schŮzi se doru-
Čuje vŠem č|enům výboru poŠtou' faxem nebo elektronickou poštou. odes|ánÍm
pozvánky jakouko|iv z předchozích forem na adresu' kterou č|en výboru uved| do se-
znamu adres vedeného určeným č|enem výboru, se pozvánka povaŽuje za doruče-
nou.

4'1.B Výbor sdruŽení je usnášeníschopný, je-|i přítomna nadpo|oviÓní větŠina všech členů
výboru. Výbor sdruŽení rozhoduje o zá|eŽitostech uvedených v pozvánce nadpolovič-
ní větŠinou přítomných č|enů. Pro schválení usnesení o zá|eŽitostech neuvedených
v pozvánce je potřebný souh|as nadpo|oviční větŠiny vŠech členů výboru a zároveň
a|espoň 2/3 většiny č|enŮ výboru přítomných na jednání. V případě rovnosti hIasů

rozhoduje h|as předsedy výboru sdruŽení.

4.1.9 Výboru přís|uŠízejména .

a) rozhodovat jménem členů sdružení o činnosti a aktivitách sdruŽení v sou|adu
s jeho cí|i;

b) rozhodovat o výši č|enského příspěvku;

c) informovat Ó|eny sdruŽení o své Činnosti;

d) ze svého středu vo|it předsedu a místopředsedu výboru;

e) pomáhat č|enŮm sdruŽení při řešení jejich probiémů souvisejících s cí|em sdru-
Žení;

f) řádně hospodařit s majetkem sdruŽení a předkládat č|enům sdruŽení zprávu o

hospodaření sdruŽení s uvedením úcelu pouŽitíjednot|ivých prostředků sdruŽení,

g) schvalovat rozpočet na da|ší rokazávěrečnou zprávu o hospodaření sdruŽení;

h) rozhodovat o podání Žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtová-
ní;

i) zajišt'ovat organizaci provozních zá|ežitostí sdruŽení jako samostatné právnické

osoby včetně vedení úČetnictví a podávání daňových přiznání;

j) jmenovat |ikvidátora v případě zániku sdruŽení;

k) rozhodovat o změně stanov a jednat v sou|adu se stanovami;

|) napomáhat smírnému řešení sporů mezi č|eny sdruŽení a takovým sporům před-

cházet.



4.1.,OZe schŮze výboru se pořizuje zápis který podepisuje zvoleniff:::*1-l.a.předseda

nebo mÍstopředseda výboru' Vyhoioven.í zápizu zabezpeč9Jé zap1ffitel. Zápis se

doručuje vŠem clenům výboru. boruÓenÍ je moŽno provési 'Éoš{oÚ,!.l:q}im 
nebo elek-

tronickou poštou. odes|áním 'ípl'u lu*oukoliv z předchoŽÍEh fo'.'enl,1,''. 
.ádregu, t<te.

rou člen výboru uvedl do .",n.'u aores vedeného 
"ř"^y*,eteněrn:ůý'bqu,,,se 

zápis

povaŽujezadoruÓený.Zápisyjsouumíst,oványnawebovéšt..ánt.ysyrá7ie2taajsou
tak přístupné k nahlédnutí xaŽoJmu č|enu sdruŽení. KaŽdý eten šóíuizéňi mtlze poŽá-

dat o zaslání zápisu poštou, taxám neoo e|ektronickou poštou na jím urcenou adresu.

Článek +.2

Va|né shromáždění

4.2.1NaŽádostminimálně25%vŠechčlenůsdruŽenínebonazákladějednomyslného
rozhodnutí výboru svolá předseJa n"bo mistopředseda výboru valné shromáŽdění,

na kterém mají právo účasti a hlasovánÍ všichni Ó|enové sdiuŽení. Předseda výboru ci

jímpověřenýčlensdruŽeníje'povinenzorganizovatvalnéshromáŽděnído40dnůod
podání zaoásii o svo|ání. s"r,.í," valnehi shromáŽdění se vŽdy úÓastní předseda

nebo místopředseda výboru.

4.2.2 Valné shromáŽdění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 50% všech Ó|enŮ

sdruŽení. Valné shromáŽděni ,o,t.,ooule naipoloviční většinou hlasů přítomných Óle-

nů.

4.2.3ZeschŮzevalnéhoshromáŽděnísepořizujezápis,kterýpodepisujezvolenýzapiso-
vatel a předseda nebo místopředseda výboru. Do zápisú z va|ného shromáŽdění mů-

Že nahlédnout a porioit si z něj kopii kaŽdý Člen sdruŽení'

clánek 5.

Majetek a zásady hospodaření

SdruŽeníjakočeskáprávnickáosob1jeoprávněnovsou|adusobecnězávaznými
právnímipředpisyn"uyu"tdosvéhov|astnictuímovitýinemovitýmajetek.

SdruŽeníziskáváprostředkynaSVoučinnostzejménaztěchtozdrojů:.. ,,;'.TII'."JH["."J"l.^,.o, 
příspěvků a dotací státních orgánů a jinýcn institucí

o 7dalších vlastních projektů a aktivit sdruŽení

Prostředky sdruŽení jsou vydáv ány za úČelem uskuteóňování jeho cílů a v souladu

s cí|i sdruŽení.

ZařádnéhospodařenísmajetkemsdruŽeníodpovídávýborostatnímÓ|enůmsdruŽe-
ní. Zprávao .'o.poJ"ření sjruŽeni1e xazoemu členu přÍstupná akaŽdý Ólen sdruŽení

si můze navyŽádání pořídit kopii.

MajeteksdruŽeníjei|enyaorgánysdruŽeníspravovánvsouladusezásadamiřád.
ného hospodařeni a v sou|adu s rozpoitem schváleným na příslušný školni rok výbo-

rem.

3. 1

3.2

5.4



C|ánek 6.

Zánik sdruženi

6.1 SdruŽenÍ zantká..

a) dobrovo|ným rozpuštěním;

b) sloučením s jiným sdruŽením;

,! r i

c)pravomocnýmrozhodnutímministerstvaojehorozpuštění.

6.2 Před zánikem sdruŽení se provede jeho likvidace, kterou provede výborem zvolený

|ikvidátor. Pro |ikvidaci sdruŽení se přiměřeně pouŽijí ustanovení obchodního zákoníku

o Iikvidaci obchodních společností.

6.3 Před rozhodnutím o |ikvidaci sdruŽení rozhodne výbor o na|oŽení s majetkem sdruŽení

v sou|adu s cíIi sdruŽení, zejména podle Ól. 2 písm. d).

V Praze dne 3'1. 3. 2005

Podepsáni zakladate|é sdruŽení:

1.

2.

Á,+- Ferdinand Lucek F.ú?,-{i aa.,r(

í)l, / /, '/

Jana Felixová t,ftt-*.t4 í,w
TomáŠChrz Wď%4.

5. Kateřrna Štěpánková


