STANOVY spolku
Spolek přátel Gymnázia Prachatice, IČ 265 47 821
se sídle Zlatá stezka 137, Prachatice II, 383 01 Prachatice
1. Základní ustanovení
1.1.
Spolek přátel Gymnázia Prachatice ( dále také jen spolek) je dobrovolným sdružením –
spolkem fyzických a právnických osob, především rodičů, zákonných zástupců dětí, studentů
Gymnázia Prachatice a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a o práci školy Gymnázium
Prachatice. Spolek vznikl jako občanské sdružení dle zák. č.83/1990 Sb., registrací u MV ČR dne
6.11.2001. Dne 22.11.2018 přijal spolek na své členské schůzi toto nové úplné znění stanov.
1.2.

Název spolku zní: Spolek přátel Gymnázia Prachatice

1.3.

Sídlem spolku je: Zlatá stezka137, Prachatice II, 383 01 Prachatice

1.4.

Spolku je přiděleno IČO 265 47 821

1.5.
Spolek přátel Gymnázia Prachatice je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy
svých dětí, studentů a rodičů. Je nezávislý na orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.
K zabezpečení svých cílů jedná s pracovníky školy a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a
státní správy na základě partnerství a vzájemného respektování. Spolek přátel Gymnázia Prachatice
je ustaven při jmenované škole.
1.6.
Spolek přátel Gymnázia Prachatice je právnickou osobou. Jeho jménem jedná předseda rady
rodičů jako výboru spolku nebo jím pověřený člen výboru - rady rodičů spolku (místopředseda)
podle pravidel uvedený v těchto stanovách dále, a to samostatně ve všech záležitostech.
2. Základní účel spolku
2.1.
Posláním a účelem Spolku přátel Gymnázia Prachatice je:
- podporovat činnost školy nad rámec podpory, kterou jí poskytne zřizovatel,
- seznamovat rodiče a další veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy.
2.2.
Ke splnění svého poslání Spolek přátel Gymnázia Prachatice plní účel:
- podpory zájmové činnosti žáků a studentů finančně i odbornou pomocí.
2.3.
Účelem existence Spolku přátel Gymnázia Prachatice dále je:
a) seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a cíli školy a s úlohou rodičů
při jejich naplňování
b) seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků, studentů a rodičů a podílet
se na jejich vyřizování,

c) podporovat školu v jejím materiálním zabezpečení, organizovat dobrovolnou výpomoc občanů
při údržbě školy, předkládat projekty za účelem získání dalších finančních prostředků, za sejným
účelem oslovovat sponzory,
d) předkládat podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
e) pořádat osvětové, kulturní a společenské akce.
2.4.
Spolek přátel Gymnázia Prachatice provozuje hospodářskou činnost související se základním
účelem spolku. Z rozhodnutí výboru spolku – rady rodičů po odsouhlasení členskou schůzí může
spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podpoře hlavní činnosti spolku nebo
v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z vedlejší činnosti lze použít jen pro spolkovou činnost
včetně správy spolku. K výkonu vedlejší hospodářské činnosti před jejím započetím a zápisem této
činnosti do spolkového rejstříku musí mít spolek vydáno příslušné oprávnění k podnikání
( živnostenský list apod.). Zisk z činnosti spolku lze použít jen pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
3. Členství ve spolku – práva a povinnosti členů vůči spolku
3.1.
Členem Spolku přátel Gymnázia Prachatice může být jakákoliv fyzická osoba starší 18ti let, či
právnická osoba, která souhlasí se stanovami a programem spolku a složí na účet spolku členskou
schůzí odsouhlasený roční finanční příspěvek ve výši stanovené pro příslušný školní rok (dospělí
členové). Spolek vede evidenci členů, za vedení evidence zodpovídá předseda výboru spolku – rady
rodičů. Členem spolku mohou být i studenti Gymnázia Prachatice, kteří nedosáhli 18ti let věku. Tito
členové spolku však nemají právo volit a být voleni do orgánů spolku a hlasovat v orgánech spolku,
mohou se však účastnit činnosti všech orgánů spolku s hlasem poradním (členové z řad mládeže).
3.2.
Základní práva člena spolku jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti spolku,
b) uplatňovat své vlastní názory a návrhy v orgánech spolku,
c) účastnit se jednání členské schůze spolku a hlasovat na ní (právo hlasovat mají jen dospělí
členové),
d) volit a být volen do výboru spolku – rady rodičů (jen dospělí členové)
3.3.
Základní povinností řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat dobré jméno spolku,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a
činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3.4.
Členství ve Spolku přátel Gymnázia Prachatice zaniká:
a) úmrtím člena nebo zánikem Spolku,
b) vystoupením člena na jeho vlastní žádost,

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje členská
schůze,
d) nezaplacením členského příspěvku.
4. Orgány Spolku přátel Gymnázia Prachatice
4.1.

Členská schůze
4.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
Členská schůze rozhoduje o základních otázkách spolku, zejména:
a) o zániku (zrušení) spolku,
b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
c) schvaluje rozpočet a hospodaření spolku v příslušném roce včetně výše příspěvku,
d) volí z řad svých členů členy výboru spolku – radu rodičů, tj. předsedu výboru spolku
a 2 místopředsedy výboru spolku
e) odvolává členy výboru spolku – rady rodičů.

Členská schůze si může vyhradit i jakékoli rozhodování o jiných záležitostech spolku než výše uvedených.
4.1.2. Členská schůze rozhoduje hlasováním. O přijetí nebo zamítnutí návrhu rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo mají jen členové starší 18 ti let.
4.1.3. Pro svolávání, zasedání a jednání členské schůze a pro přijímání usnesení platí pravidla
uvedená v § 248 a násl. Občanského zákoníku bez využití ustanovení občanského
zákoníku daných k dispozici.
4.2.

Výbor spolku – rada rodičů
4.2.1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který je tříčlenný. Výbor
spolku tvoří předseda a dva místopředsedové volení členskou schůzí. Výbor spolku se
označuje také jako rada rodičů.
4.2.2. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku.
4.2.3. Výbor spolku se schází nejméně třikrát do roka, jednání se může zúčastnit (bez možnosti
hlasování) i každý člen spolku, který není jeho předsedou nebo místopředsedou, který o
to projeví zájem. Členové výboru spolku jsou voleni na dobu čtyř let.
4.2.4. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Výbor
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů výboru. Každý člen výboru spolku má jeden
hlas stejné váhy. Předseda výboru svolává jednání výboru spolku a řídí jeho průběh.

4.2.5. Předseda výboru spolku zastupuje spolek navenek, jedná jménem spolku, a to ve všech
záležitostech samostatně. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy, zve na

jednání členské schůze i výboru spolku ředitele popř. další zástupce školy. Má – li jednat
předseda spolku ve věci, která podléhá rozhodování a schválení jiného orgánu spolku,
nemůže jednat dříve, než o věci rozhodne jiný orgán spolku.
4.2.6. Místopředsedové zatupují předsedu v době jeho nepřítomnosti, podepisovat za spolek
mohou jen v záležitostech, ke kterým jsou písemně předsedou výboru spolku zmocněni.
5. Hospodaření
5.1.
Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, výnosy akcí,
dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů aj. V případě zániku spolku rozhoduje o majetku spolku
členská schůze. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze vždy na jedno hospodářské
období, kterým je školní rok (1.9. – 31.8.). Členové neručí za dluhy spolku.
5.2.
Spolek hospodaří v souladu s rozpočtem, schváleným členskou schůzí. Změny rozpočtu může
činit i výbor spolku za podmínky, že následně musí být potvrzeny členskou schůzí, a za podmínky,
že i po změnách provedených výborem hospodaření spolku nevykáže ztrátu nebo nepřekročí
v platném rozpočtu uvedený pro hospodářské období členskou schůzí řádně schválený schodek.
Spolek vede řádné účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. S hospodařením spolku je
seznamována členská schůze při každém jednání členské schůze spolku.
6. Zrušení Spolku přátel Gymnázia Prachatice
6.1.
Spolek se zruší, usnese – li se na tom dvoutřetinová většina členů spolku na členské schůzi.
Vyrovnání závazků provede likvidátor, kterého určí výbor spolku a schválí členská schůze. Zrušení
spolku s likvidací se provede způsobem uvedeným v § 269 a násl. Občanského zákoníku.
7. Závěrečná ustanovení
7.1.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem svého přijetí členskou schůzí, to je dnem 22.11.2018.
Zároveň se jejich přijetím zcela ruší a nahrazují v plném rozsahu předchozí stanovy Spolku přátel
Gymnázia Prachatice ze dne 24.6.2016.

V Prachaticích dne 22.11.2018

Podpis předsedy výboru – ověření správnosti přijatého textu stanov:

