
Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře z. s.

Stanovy spolku

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku:  Sdružení rodičů a přátel školy pří Církevním gymnáziu  v Kutné Hoře z. s. je 
spolek (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku:  Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, PSČ 284 01
3. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity Sdružení při Církevním 

gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Čl. II
Účel spolku

1. Ochrana zájmů studentů  a  rodičů  studentů Církevního gymnázia v Kutné Hoře (dále jen 
„gymnázium“)

2. Sdružování   rodičů studentů  a přátel školy, vzájemná koordinace výchovného působení 
rodiny a gymnázia na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči studentů a 
zástupci a představiteli gymnázia.

3. Zlepšení    vybavenosti   gymnázia, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí 
gymnázia a modernizace výuky.

4. Rozvoj a podpora mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů gymnázia.
5. Výpomoc sociálně slabším studentům gymnázia.
6. Předcházení drogové a alkoholické závislost a dalším negativním vlivům na mládež.
7. Spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, 

s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti 
je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí.

Čl. III
Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let. 
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky nadpoloviční většina členů 

spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d) volit orgány spolku a být do nich volen.

5. 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.
6. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením oznámení o vystoupení člena spolku,
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
c) úmrtím člena. 



7. Spolek vede seznam členů a čestných členů, který je neveřejný. V seznamu členů se eviduje
jméno,  příjmení,  datum narození,  adresa  bydliště  a  kontaktní  údaje  (tel.  číslo  a  e-mail),
datum vzniku  členství,  případně  datum a  důvod zániku  členství.  Seznam členů  spolku  je
k nahlédnutí pouze členům spolku. 

Čl. IV

Orgány spolku
Orgány spolku jsou:

a) členská schůze
b) statutární orgán – předseda a jednatel
c) výbor
d) kontrolor

Čl. V
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy orgánů spolku,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) rozhoduje o vyloučení členů,
g) rozhoduje o zániku spolku.

4. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá 
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. 

5. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo 
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později 
členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. 
Součástí informace je návrh  programu  zasedání.  

6. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech 

členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-
li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si 
jsou rovny. 

8. Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odstavcem 2 tohoto článku, lze zařadit a rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin 
přítomných členů spolku.

9. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní zasedání členské schůze. 

Čl. VI
Výbor a předseda spolku

1. Výbor je orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
2. Výbor se skládá z předsedy, jednatele,  hospodáře  a  z každé třídy  jednoho  voleného 

zástupce. 
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 



4. Činnost výboru řídí předseda výboru a jednatel výboru. Předsedu a jednatele volí výbor. 
Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel minimálně 1x za čtvrt roku.

5. Výbor zejména: 
a) hospodaří s majetkem spolku a finančními prostředky podle rozpočtu schváleného 

usnesením členské schůze,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) navrhuje zrušení členství.

6. Předseda a jednatel výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem každý 
samostatně.

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8. Výbor rozhoduje absolutní většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má 

rozhodující hlas předseda výboru.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde 

usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.
10. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a přeseda nebo 

jednatel výboru. Zápis se doručuje všem členům výboru elektronickou poštou či poštou. 
Odesláním zápisu na elektronickou adresu či na poštovní adresu, kterou člen výboru uvedl do
seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se zápis považuje za doručený. Zápisy 
jsou umisťovány na webové stránky gymnázia a jsou k nahlédnutí každému členu spolku.

Čl. VII
Kontrolor

1. Kontrolor   je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
2. Členství  v kontrolní  komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru sdružení.
3. Kontrolor  vykonává  dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
4. Pro zasedání členské schůze vypracovává  kontrolor  zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 

činnosti.
Čl. VIII

Zásady hospodaření
1. Prostředky spolku lze použít k realizaci jeho cílů a zajištění činností, které jsou uvedeny 

v článku II těchto stanov.
2. Zdroji spolku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
c) dotace a granty.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu a ročního plánu činnosti schváleného 
členskou schůzí.

4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 
hospodaření a činnosti spolku.

Čl. IX
Zánik spolku

5. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

Při zániku spolku rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.



Čl. X
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy jsou účinné ode dne 1. 1. 2017.

Další podrobnosti o činnosti spolku upravuje provozní řád.

Stanovy schváleny členskou schůzí v Kutné Hoře dne 16. 11. 2016

Statutární zástupce spolku:   ___________________
 podpis předsedy a jednatele


