
STANOVY 
„Spolek rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče“ 

 
 
 

Článek I 

Název spolku 

                               „Spolek rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče“ 
     (dále jen spolek) 

 

Článek II 

Sídlo spolku 
Dukelské nám. 31/7, Hustopeče, 693 01 

 

Článek III 

Účel spolku 

 
Účelem činnosti spolku je finanční podpora rozvoje Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková 

organizace. 
Spolek má rozvíjet spolupráci mezi gymnáziem a rodinou při výchově a vzdělání dětí a mládeže.  
 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti zejména v těchto oblastech: 

  
1. Spolupráce s vedením gymnázia při realizaci koncepce výchovně vzdělávací práce školy, propagaci 

a zviditelnění školy. 
2. Součinnost s vedením gymnázia v organizování pomoci rodičů při školních akcích (koncerty, taneční 

vystoupení, besídky, akademie, sportovní akce apod.). 
3. Pořádání společenských a kulturních akcí prezentujících činnost spolku a gymnázia občanské 

veřejnosti. 
4. Sponzorování gymnázia, přiměřené výsledkům hospodaření spolku. 

 

Článek IV 

Vznik a zánik členství 

 
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je rodičem, zákonným zástupcem žáka 

gymnázia nebo jiná osoba starší 18 let, která se chce podílet svou činností ve spolku v souladu s jeho 

stanovami na rozvoji gymnázia. 

2. Členy spolku jsou osoby, které se dostaví na ustavující schůzi, splňují podmínky pro členství ve 

spolku, zapíší se a podepíší se do příslušné listiny, a nově přijatí členové. 

3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje statutární orgán na základě jeho písemné přihlášky.  

4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku. 

5. Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství nebo doručením oznámení o 

vystoupení člena na adresu sídla spolku nebo doručením oznámení o vyloučení člena statutárním 

orgánem, úmrtím člena nebo zánikem spolku. 

6. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím statutárního orgánu, zejména pokud porušuje 

             členské povinnosti, nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami  

             nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. 
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Článek V 

Práva a povinnosti členů 

          1. Právem člena spolku je: 

      a) podílet se na činnosti spolku, 

      b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

      c) být volen do orgánů spolku,  

      d) kdykoli ze spolku vystoupit. 

 

           2. Povinností člena spolku je: 

      a) dodržovat stanovy spolku, 

      b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 

      c) platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí.  

 

Článek VI  
Orgány spolku  

Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda a místopředseda, jako 
statutární orgán. 

 
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku  

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok 
nebo jinak podle potřeby. 

2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů – třídních důvěrníků. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou 

přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 

4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. 

Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden 

hlas.  
5. Členská schůze vydává a schvaluje interní předpisy spolku. 

6. Členská schůze volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. 

7. Členská schůze volí a odvolává 3 členy revizní komise na základě interních předpisů spolku. 

8. Členská schůze schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok. 

9. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření na kalendářní rok. 
 

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku  
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 2 členy (předseda a 

místopředseda) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na 
období maximálně pěti let. 

 
2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu 

nebo požadavku vedení školy. 
 
3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda a místopředseda spolku. Ve zvláštních 

případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.  
    K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů. 
 
4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti – třídní důvěrníci. 

 

Předseda:  
 je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony, 

 jedná jménem spolku,

 zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností, včetně uveřejnění 

na internetových stránkách školy nebo samostatném webu spolku,
 činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
 pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci, 
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 navrhuje vnitřní předpisy spolku, 

 vede seznam členů spolku, 

 spravuje majetek spolku, 

 svolává a řídí členskou schůzi,

 výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem 

spolku, vypršením funkčního období,
 umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších 

materiálů souvisejících s činností spolku,
 
Místopředseda:

 zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat nebo pokud ho předseda 
zastupováním pověří,

 pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku, 

 vede účetnictví  

 vykonává činnost pokladníka spolku 

 dbá na hospodaření spolku v souladu se schváleným rozpočtem 

 předkládá výsledky hospodaření členské schůzi a statutárnímu orgánu 

 vypracovává a předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku, 

 připravuje rozpočet spolku pro kalendářní rok, který je schvalován členskou schůzí. 

 

 

Oddíl 3 – Delegát – třídní důvěrník  
1. Delegátem - třídním důvěrníkem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých 

třídách školy nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty – třídní důvěrníky na první třídní 
schůzi ve školním roce veřejnou volbou na období 1 roku. Za každou třídu se volí 1 třídní 
důvěrník a jeho zástupce, který bude plnit funkci třídního důvěrníka, pokud ho tento tímto pověří,  
v nepřítomnosti třídního důvěrníka. 

2. Delegát – třídní důvěrník má pravomoc svolat třídní schůzky členů spolku v třídě, ve které 

vykonává funkci třídního důvěrníka.  
3. Delegát – třídní důvěrník přenáší do výboru spolku stanoviska třídních schůzí, připomínky, 

podněty, stížnosti a doporučení členů. Na třídních schůzích informuje členy o jednání výboru 
spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru. 

4. Delegát – třídní důvěrník je zván podle potřeby na jednání výboru spolku.  

 

 

Článek VII 
Správní rok 

 

 Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. 

 Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku. 

 Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 

 

Článek VIII 

Zásady hospodaření spolku 

 Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a 

v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.  
 Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění 

a sponzorské dary. 

 Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.  
 Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení 

výboru spolku.  
 Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního 

roku.  
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Článek IX 

Kontrola hospodaření 
 

       1. Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna 

           ze  své činnosti. 

       2. Kontrolní komise je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru. 

       3. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost spolku i jeho orgánů, hospodaření spolku 

           a provádí revizi účetních dokladů. 

       4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných 

           závad. 
 

Článek X 

Zánik spolku 
1. Spolek zaniká:  

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
členské schůze spolku,  

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.  
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky převedeny na účet Gymnázia T.G.Masaryka 

Hustopeče ve prospěch žáků. 
 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 
 

      1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku 

       2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi  

           a žádostmi. 

       3. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

       4. Stanovy v novém znění nabývají platnosti dnem zápisu do rejstříku spolků. 

 

 Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze ze dne 5. listopadu 2019, s tím,  

 že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 26. října 1999. 

 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.   

 

 
V Hustopečích, dne 5. 11. 2019 
 
 
 
 
 
Změnu stanov připravili na základě transformace občanského sdružení na spolek: 
 
 
 
Svolavatel: 
Ing. Zdeněk Tupý 
      
 
Předseda spolku:    
Mgr. Jitka Komínková                                   
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