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Stanovy spolku  

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník bylo založeno  podle    
       zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.  Spolek je zapsán v rejstříku spolků   
       vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 25488. 
 
1.2. Datum vzniku:13. března 2013 
 
1.3. IČ: 01496069 

 

Článek II.  
Název spolku 

 
2.1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník (dále jen Spolek) 
 

Článek III.  
Sídlo spolku 

 
3.1. Sídlo spolku: Pod Vrchem 3421, Mělník   276 01 
 

Článek IV. 
Cíl (účel) činnosti spolku 

 
4.1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří   
       se zajímají o výchovu studentů a mládeže a práci školy. Spolek je nepolitickou zájmovou   
       organizací, zastupující zájmy studentů při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. 
4.2. Účelem Spolku a předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost v níže       
       uvedených oblastech: 
a) koordinuje a sjednocuje výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných        
    institucí 
b) poskytuje dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání následujícími způsoby: 
      -     působí na rodiče k správné výchově studentů 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, či zákonných 
zástupců a podílí se na jejich vyřizování, 

- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí, 

- předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci ve škole, 
- pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a studenty, 
- podporuje finančně potřeby žáků a školy při jejím materiálním zabezpečení. 
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Článek V. 

Vnik a trvání členství 
5.1. Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen ke členství ve Spolku a nikomu      
        nesmí být bráněno ze Spolku vystoupit. 
5.2. Členství ve Spolku vzniká pro rodiče či zákonné zástupce studentů po zaplacení   
        stanoveného finančního příspěvku na příslušný školní rok. 
5.3. Členem Spolku se může stát každá zletilá svéprávná fyzická osoba, která vysloví písemný   
       souhlas se stanovami Spolku a uhradí členský příspěvek. 
5.4. Každý člen Spolku má právo: 
      - aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, 
      - volit a být volen do orgánů Spolku, 
      - vyjadřovat své názory, náměty a připomínky, 
      - osobně se účastnit projednávání svých návrhů. 
5.5. Každý člen Spolku má povinnost: 
       - dodržovat stanovy Spolku, 
       - platit schválený finanční příspěvek 
 5.6. Členství zaniká: 
        - rodičům či zákonným zástupcům studentů dnem ukončení studia na škole nebo, 
        - nezaplacením příslušného finančního příspěvku na příslušný rok nebo, 
        - vyloučením, v případě závažného porušení stanov a to rozhodnutím nadpoloviční     
           většiny všech členů Spolku 
        - doručením písemné žádosti o skončení členství Shromáždění Spolku. 
  
 

 

Článek VI. 
Orgány spolku 

 
6.1 Orgány spolku jsou: 
a) Shromáždění Spolku - nejvyšší orgán spolku 
b) Rada rodičů – výkonný a rozhodovací orgán spolku 
c) Předseda – statutární orgán 
d) Místopředseda 
e) Pokladník 
f) Kontrolní komise 
 
 

Článek VII.  
Shromáždění Spolku 

 
7.1. Shromáždění Spolku  je nejvyšší orgán spolku . 
7.2. Do působnosti Shromáždění Spolku náleží: 
a) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků 
b) schvalování zprávy o hospodaření 
c) schvalování výše finančního příspěvku 
d) rozhodování o vyloučení člena Spolku 
h) rozhodování  o zrušení Spolku nebo o jeho fúzi  s jiným spolkem 
i) volba členů Kontrolní komise  
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j) projednání zprávy Kontrolní komise 
k) schvalování návrhu rozpočtu na příslušný školní rok. 
7.3. Shromáždění Spolku se schází alespoň jedenkrát v příslušném školním roce. 
7.4. Působnost shromáždění plní zástupci jednotlivých tříd. Každá třída volí a vysílá jednoho   
       zástupce. 

7.5.Spolek je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
7.6.Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
 

Článek VIII.  
Rada rodičů  

 
8.1. Rada rodičů je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. 
8.2. Rada rodičů je složená z volených zástupců jednotlivých tříd, funkční období je 1 školní                    
rok, opětovné zvolení je možné.   
8.3. Rada rodičů se schází nejméně 2x v průběhu příslušného školního roku. 
8.4. Rada rodičů řídí činnost Spolku, zastupuje Spolek vůči škole, orgánům samosprávy,   
        státní správy a jiným organizacím. Spolupracuje úzce s vedením školy. 
8.5. Ze středu Rady rodičů je volen předseda, místopředseda a pokladník. 
8.6. V případě likvidace Spolku jmenuje likvidátora. 

8.7.Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
8.8.Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
 

Článek IX. 
Předseda, místopředseda 

 
9.1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.  
9.2. Předseda zastupuje spolek navenek, koordinuje činnost spolku a jeho plynulý chod.   
       Předseda se podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu spolku připojí svůj   
       podpis.  
9.3. V nepřítomnosti předsedy zastupuje Spolek místopředseda. 
9.4. Předseda a místopředseda je volen Radou rodičů z jejich řad na dobu 3 let. 

 
 

Článek X. 

Pokladník 
10.1. Pokladník odpovídá za finanční hospodaření Spolku.  
10.2. Pokladník je volen z řad Rady rodičů na dobu 3 let. 
10.3. Pokladník zpracovává zprávu o hospodaření za příslušný školní rok. 
 

 

Článek XI. 
Kontrolní komise 

 
11.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. 
11.2. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji Shromáždění spolku. Členství v Kontrolní komisi   
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         není slučitelné se členstvím v Radě rodičů. Členové kontrolní komise jsou voleni na     
 dobu 3 let. 
11.3. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření Spolku, zda jsou uvedené činnosti        
           vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy. 
11.4. Kontrolní komise zpracovává zprávu o své činnosti  
 
 

Článek XII.  
Zásady hospodaření, příjmy spolku 

 
12.1. Předpokládaným zdrojem příjmů jsou: 
           - finanční příspěvky členů, 
           - dary, 
           - výnosy akcí, 
           - výnosy majetku Spolku, 
           - dotace. 
12.2. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a studentům.  
12.3. Výši finančního příspěvku schvaluje Shromáždění rodičů. 
12.4. Pokud mají rodiče či zákonní zástupci na škole více studentů, finanční příspěvek   
           mohou hradit pouze jednou. 
 
 

Článek XIII.  

Zrušení, likvidace a zánik spolku  
 

13.1. Spolek se zrušuje z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku. 
13.2. Při zrušení Spolku jmenuje likvidátora  Rada rodičů. 
13.3. Likvidátor použije likvidační zůstatek ve prospěch studentů školy. 
13.5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků. 

 

 

Článek XIV.  

Společná ustanovení 

 
14. 1. Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. 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. 

 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb.,      
         občanský zákoník. 
15.2. Toto znění stanov bylo projednáno a schváleno na Shromáždění dne 8. 4. 2015 
15.3. Rada rodičů po schválení těchto stanov podá návrh na zápis těchto stanov a orgánů  
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        do veřejného rejstříku. 
15.4. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 13.3.2013 
 

 
Datum: 8. 4. 2014 
 
Předseda Spolku:  


