
1 

STANOVY  

SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Název:  Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s. (dále jen „Spolek“) 

2. Sídlo:  Tyršova 400, 667 01 Židlochovice 

3. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, za spolek. 

II. Účel Spolku 

1. Ochrana zájmů studentů a rodičů (zákonných zástupců) studentů Gymnázia Židlochovice (dále jen 

„Gymnázium“). 

2. Koordinace výchovného působení rodičů (zákonných zástupců) studentů a Gymnázia, seznamování 

vedení Gymnázia s náměty, připomínkami, stížnostmi a spolupráce při jejich vyřizování.   

3. Příprava a organizace Společenského plesu Gymnázia, pomoc při organizaci akcí souvisejících 

s mimoškolní výukou a výchovou. 

4. Dobrovolná pomoc členů Spolku napomáhající k rozvoji Gymnázia. 

5. Zajišťování materiálních a finančních prostředků pro podporu nadstandardní výchovné činnosti a 

zlepšování vybavenosti a prostředí Gymnázia, a to zejména prostřednictvím výběru příspěvků od 

rodičů (zákonných zástupců) studentů a darů od sponzorů. 

III. Vznik členství 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každý občan ve věku od 18 let, který 

se ztotožňuje s cíli Spolku a jeho stanovami a písemně se k členství přihlásí. 

2. Členství ve Spolku vzniká rozhodnutím Správní rady Spolku. Odmítnutí členství musí být zájemci 

sděleno písemně nejpozději do tří měsíců od převzetí přihlášky. Odmítnutí členství nemusí být 

odůvodněno. 

IV. Zánik členství 

Členství ve Spolku zaniká: 

1. Vystoupením člena – účinky vystoupení nastávají doručením písemného oznámení o vystoupení 

Správní radě Spolku. 

2. Úmrtím – členství zaniká dnem, který je uveden jako datum smrti nebo prohlášení za mrtvého. 

3. Vyloučením – pro hrubé porušení povinností člena Spolku vyplývající z těchto stanov nebo 

z usnesení Správní rady Spolku, dále za poškození dobrého jména Spolku. 

4. Ukončením - pro člena, který je rodičem (zákonným zástupcem) studenta Gymnázia nebo studentem 

Gymnázia zaniká členství dnem, kdy student ukončí školní docházku na Gymnáziu. 

V. Práva členů 

1. Členové Spolku mají aktivní volební právo a mohou být voleni do všech orgánů Spolku. 

2. Členové Spolku mají právo být informováni o činnosti Spolku, jeho hospodaření, dále účastnit se 

členských schůzí a všech akcí Spolku, podávat návrhy na rozšíření činnosti Spolku.  

VI. Povinnosti členů 

1. Členové Spolku jsou povinni aktivně se účastnit činnosti Spolku a přispívat k jeho dobrému jménu. 

2. Členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy Spolku a usnesení Shromáždění delegátů. 

3. Členové spolku jsou povinni řádně platit příspěvky Spolku stanovené Správní radou pro daný školní 

rok.  
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VII. Shromáždění delegátů 

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Spolku a plní působnost členské schůze. 

2. Shromáždění delegátů tvoří 3 zástupci každého ročníku Gymnázia, kteří jsou voleni rodiči 

(zákonnými zástupci) studentů Gymnázia příslušného ročníku. Počet hlasů, který volí každého 

delegáta, odpovídá počtu studentů příslušného ročníku Gymnázia a může se tak pro jednotlivé 

ročníky lišit. 

3. V kompetenci Shromáždění delegátů je: 

- Určovat hlavní zaměření Spolku. 

- Rozhodovat o změně stanov. 

- Schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Spolku. 

- Schvalovat výši a splatnost členských příspěvků. 

- Volit členy Správní rady a Kontrolní komise. 

- Rozhodovat o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

4. Shromáždění delegátů svolává k zasedání statutární orgán Spolku nejméně jedenkrát do roka. 

5. Shromáždění delegátů je schopno usnášet se za účasti většiny delegátů, usnesení přijímá většinou 

hlasů delegátů přítomných v době usnášení, přičemž každý delegát má jeden hlas. 

VIII. Správní rada 

1. Správní rada je výkonným orgánem Spolku. Rozhoduje o všech věcech Spolku, pokud se nejedná o 

věci výlučně svěřené jiným orgánům Spolku. 

2. Správní radu tvoří volení zástupci jednotlivých ročníků Gymnázia, každý ročník reprezentuje ve 

Správní radě právě jeden zástupce, kandidáty z řad členů Spolku navrhují rodiče (zákonní zástupci) 

studentů, v případě potřeby pak členové Shromáždění delegátů nebo Správní rady ve spolupráci 

s vedením Gymnázia. Členy správní rady volí z navržených kandidátů Shromáždění delegátů. 

Funkční období člena správní rady je maximálně osmileté, nejdéle však do absolutoria ročníku, 

který člen ve Správní radě zastupuje. 

3. Správní rada volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu Spolku. 

4. Správní rada je schopná usnášet se za účasti většiny členů Správní rady. Usnesení přijímá většinou 

hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje Předseda, v případě nepřítomnosti Předsedy Místopředseda 

5. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát za rok. Správní radu svolává Předseda, 

v případě potřeby je oprávněna ji svolat také Kontrolní komise. 

6. Správní radě přísluší zejména: 

- Přijímat členy Spolku. 

- Volit Předsedu a Místopředsedu Spolku. 

- Navrhovat rozpočet a výši členského příspěvku. 

- Zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně 

vedení účetnictví a podání daňových přiznání.  

IX. Zastupování Spolku 

1. Statutárním orgánem Spolku je Předseda. Místopředseda zastupuje Předsedu v době jeho 

nepřítomnosti. 

2. Volební období Předsedy a Místopředsedy je na dobu neurčitou, nejdéle však do doby absolutoria 

ročníku, který Předseda nebo Místopředseda ve Správní radě zastupuje. 

3. Listiny, jimiž se Spolek právně zavazuje, podepisuje Předseda. 
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X. Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je nezávislým voleným orgánem. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena 

Shromážděním delegátů z řad členů Spolku. Členem Kontrolní komise nemůže být člen Správní 

rady. 

2. Volební období členů Kontrolní komise je na dobu neurčitou, nejdéle však do doby zániku členství 

ve Spolku. 

3. Kontrolní komise plní úkoly dohlížecího výboru a kontroluje nejen činnost orgánů a členů Spolku, 

ale také způsob použití prostředků získaných Spolkem. Bez vyjádření Kontrolní komise nemůže 

Shromáždění delegátů schválit rozpočet a výsledek hospodaření ani zprávu o činnosti Spolku za 

hodnocené období. Kontrolní komise Spolku spolupracuje s ostatními orgány Spolku. Členové 

Kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů a evidencí, vyžadovat si stanoviska 

Předsedy, Místopředsedy a Správní rady a navrhovat opatření k odstranění zjištěných závad. 

Kontrolní komise přijímá usnesení většinou hlasů všech členů. 

 

XI. Hospodaření Spolku 

1. Materiální a finanční prostředky k zabezpečení cílů Spolku jsou získávány zejména z těchto zdrojů: 

- Příspěvky rodičů (zákonných zástupců) studentů. 

- Sponzorské dary, dotace, granty a výnosy z těchto prostředků.  

- Sbírky. 

- Výtěžky z akcí pořádaných Spolkem. 

2. Prostředky získané na činnost Spolku lze použít pouze v souladu s rozpočtem Spolku nebo 

usnesením Shromáždění delegátů.  

3. Evidence hospodaření je vedena v rozsahu jednoduchého účetnictví v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, zejména se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

 

XII. Zrušení Spolku 

1. Prostředky Spolku jsou jeho výlučným vlastnictvím a slouží výhradně k plnění úkolů Spolku. Po 

zrušení Spolku přechází likvidační zůstatek na jiný subjekt, který bude zajišťovat činnosti obdobné 

jako činnosti Spolku, nebo do vlastnictví Gymnázia Židlochovice, a to dnem zániku Spolku.  

2. Členovi Spolku, kterému zaniklo členství, ani jeho právním nástupcům se poskytnutý příspěvek ani 

jeho nevyčerpaná část nevrací. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stanovami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

2. Tyto stanovy nahrazují stanovy z roku 1995. 

 

Toto znění stanov bylo projednáno a schváleno na jednání Valné hromady dne ……………………….. 

 

 

 

 

Předseda: Jméno ……………………………………………… Podpis ………………………………….  

 


