
Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

I.

Název a sídlo

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s.

2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10.

3. Spolek  je  samostatnou  právnickou  osobou  založenou  podle  zákona  č.  89/2012  Sb.,

občanského zákoníku.

4. Spolek je založen na dobu neurčitou.

5. Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská může používat zkrácený název SRPGO.

II.

Činnost spolku

1. Činnost SRPGO je zaměřena především na: 

a) účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání;

b) organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu

školy a jejích studentů; 

c) materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu,

seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů;

d) pomáhá při získávání dárců a sponzorů.

III.

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát osoba starší 18 let, která

souhlasí se stanovami SRPGO a jeho činností.

2. Člen SRPGO má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPGO, zúčastnit se členské

schůze, volit a být volen do orgánů SRPGO, vznášet své názory, náměty a připomínky

k činnosti SRPGO a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
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3. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a schválením přihlášky výborem spolku.

4. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které

by byly v rozporu se zájmy spolku;

c) platit členské příspěvky;

d) spolupracovat se školou a orgány spolku;

e) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich

práce.

5. Zánik členství:

a) nezaplacením členského příspěvku;

b) doručením písemného oznámením o ukončení členství výboru;

c) vyloučením za porušení nebo neplnění povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv

byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil;

d) úmrtím člena;

e) zánikem spolku.

6. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na majetkové vypořádání ročního členského

příspěvku.

7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

IV.

Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze;

b) výbor;

c) předseda a místopředseda spolku.

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh

jejich jednání je upraven ve stanovách.
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V.

Členská schůze

1. Členská schůze členů spolku je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech důležitých

věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny stanov;

b) hodnotí činnost výboru a jeho členů;

c) navrhuje a volí výbor a odvolává jej;

d) je informována o činnosti spolku, včetně hospodaření za předcházející rok;

e) je informována o použití finančních prostředků spolku;

f) schvaluje návrh rozpočtu;

g) navrhuje podněty pro zlepšení činnosti spolku;

h) rozhoduje o zrušení spolku, nebo jeho přeměně.

2. Zasedání  členské  schůze  je  svoláváno předsedou spolku podle  potřeby,  nejméně  však

jednou ročně. 

3. Informaci  o  svolání  členské  schůze  bude  uveřejněno  na  webových  stránkách  školy

nejpozději dva týdny před konáním zasedání, součásti je návrh programu zasedání.

4. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen.

5. Členská  schůze  je  usnášeníschopná  za  účasti  třetiny  členů  spolku.  Členská  schůze

rozhoduje  nadpoloviční  většinou  přítomných  členů  spolku.  Každý  člen  má  při

rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost,  která  nebyla  zařazena  na  pořad  zasedání  při  ohlášení  členské  schůze,  lze

rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.   

VI.

Výbor spolku

1. Výkonným orgánem spolku je výbor spolku, který řídí jeho činnost a ze své činnosti se

zodpovídá členské schůzi.
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2. Členové výboru spolku jsou voleni členskou schůzi na dobu dvou let. Výbor se funkce

ujímá den následující po dni volby. Opakované zvolení je možné. Každý ze členů výboru

může z této funkce odstoupit.

3. Výbor spolku je pětičlenný.

4. Výbor  spolku  tvoří  předseda,  místopředseda,  virilní  člen,  členové  spolku.  Předseda

a místopředseda jsou voleni veřejným hlasováním členy výboru spolku.

5. Virilním  členem  výboru  spolku  je  člen  vedení  Gymnázia  Omská,  popřípadě  jiný

zaměstnanec školy  zvolený členskou schůzí na návrh ředitele školy. Virilní člen nemusí

být členem spolku.

6. Výbor  spolku  zejména  připravuje  návrh  rozpočtu  SRPGO  na  každý  kalendářní  rok,

připravuje návrh hospodaření, plán činnosti a předkládá tyto ke schválení členské schůzi.

7. Výbor spolku dále stanovuje podmínky, výši a splatnost členského příspěvku.

8. Výbor  spolku  rozhoduje  o  všech  záležitostech,  které  nejsou  svěřeny  do  působnosti

členské schůze.

9. Informaci  o  svolání  schůze  výboru  spolku  bude  oznámena  e-mailovou  pozvánkou

nejpozději dva týdny před konáním schůze výboru, součástí je návrh programu zasedání.

10. Předseda vede zasedání výboru tak, jak byl jeho pořad ohlášen.

11. Výbor je usnášeníschopný za účasti  nadpoloviční  většiny všech členů výboru.  Schůze

výboru rozhoduje nadpoloviční  většinou přítomných členů výboru.  Každý člen má při

rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

12. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení schůze výboru, lze zařadit

jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů výboru.  

13. V plném rozsahu jsou zmocněni  jednat jménem spolku předseda a místopředseda,  a to

i samostatně.

VII.

Předseda a místopředseda spolku

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda spolku.

2. Statutární zástupce:

a) je volen výborem spolku na dobu zvolení výboru spolku;

b) řídí činnost spolku mezi zasedáními výboru spolku;
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c) je odpovědný výboru spolku.

3. Jménem spolku jedná předseda, nebo jím pověřená osoba.

4. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech jeho funkcích a povinnostech, a to zejména

v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti, nemoci apod.

5. V případě rezignace předsedy plní jeho úkoly místopředseda.

VIII.

Zásady hospodaření

1. Příjmy  sdružení  tvoří  členské  příspěvky,  dary  a  výnosy  z  akcí  pořádaných  SRPGO.

Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu SRPGO a jsou

odděleny od finančních prostředků školy. 

2. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu na každý kalendářní

rok. 

3. Výdaje  spolku  nesmí  překročit  jeho  příjmy.  Plánované  výdaje  schváleného  rozpočtu

hospodaření jsou vždy limitovány plněním plánovaných příjmů spolku.

4. Dispoziční  právo  k  účtům  SRPGO  má  předseda,  místopředseda  a  osoby  výkonným

výborem určené jako hospodář a pokladník spolku. 

5. Evidenci hospodaření vede hospodář a pokladník SRPGO, kteří také zpracovávají roční

zúčtování příjmů a výdajů pro jednání a toto předkládají Výboru SRPGO.

6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

IX.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) zrušením spolku s likvidací;

b) fúzí spolků;

c) rozdělením spolku. 
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2. O zániku SRPGO rozhoduje členská  schůze a Výbor SRPGO provede všechn úkony,

spojené se zánikem spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se stanoví

likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPGO.

3. Zánik SRPGO ohlásí předseda Výboru SRPGO řediteli školy.

4. Zaniká-li SRPGO likvidací, likvidační zůstatek připadne Gymnáziu Omské k financování

mimoškolních aktivit studentů. 

5. Zaniká  též  zrušením  Gymnázia  Omská.  V  tomto  případě  spolek  zanikne  1  rok  od

rozhodnutí o zrušení Gymnázia Omská.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky,  které  nejsou upraveny těmito  stanovami,  se  řídí  platnými  právními  předpisy,

zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

2. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze SRPGO ve formě písemných číslovaných

dodatků. 

V Praze dne 17. 10. 2016

…………………………….. ……………………………… ………………………

Aneta Rezková Jan Bruner Štěpán Groll

(podpisy zakladatelů)
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