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Stanovy – Spolek rodičů při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2 
 

 

I. 
 
Sdružení rodičů při gymnáziu Praha 9, Špitálská 2, IČ: 44793219, se sídlem Špitálská 700/2, 

Vysočany, 190 00 Praha, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu 

§ 3045 ve spojení s § 214 a násl. OZ. 

II. 
 

Název 
 
Název Sdružení rodičů při gymnáziu Praha 9, Špitálská 2 se s ohledem na § 216 OZ mění na Spolek 

rodičů při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2 (dále jen „Spolek“). 

III. 
 

Sídlo a identifikační údaje 

1. Sídlo Spolku: Špitálská 700/2, Vysočany, 190 00 Praha 

2. Identifikační číslo Spolku: 44793219 

3. Datum vzniku Spolku: 29. 10. 1991 

IV. 
 

Stanovy 
 
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku, jakož i založeny ve sbírce listin. 

V. 
 

Cíle, poslání a principy Spolku 
 
Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, gymnázia a 

dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc gymnáziu při plnění jeho poslání. 

VI. 
 

Hlavní činnost Spolku 
 
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, 

jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani 

výdělečnou činností. 
 
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto 

stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li 

při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na jeho 

činnost, či na úhradu nákladů spojených se správou Spolku. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku 

nepřesáhnou náklady na jeho provoz. 

3. Spolek provozuje a vykonává zejména následující činnosti: 
 

a) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly gymnázia; 

b) seznamuje gymnázium s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování; 

c) přispívá gymnáziu dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při 

zajišťování výuky a zlepšování školního prostředí; 
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d) podílí se na organizaci a konání třídních schůzek; 

e) pořádá společenské akce pro studenty a rodiče; 
  

f) vede finanční fond Spolku a ve spolupráci s vedením školy rozhoduje o jeho využití; 
  

g) spolupracuje s orgány státní správy ve školství. 
 

VII. 
 

Vedlejší činnost Spolku 
 
Za účelem financování hlavní činnosti Spolku, jakož i za účelem hospodárně využívat majetek Spolku, 

může Spolek vykonávat hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší. Zisk z těchto činností Spolek 

používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností 

a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

VIII. 
 

Členství 
 
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez 

rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, je-

li tato osoba jedním z rodičů nebo zákonných zástupců studentů navštěvujících Gymnázium, 

Praha 9, Špitálská 2, se sídlem Špitálská 2/700, 190 00 Praha 9 – Vysočany. 
 
2. Rozhodným dnem pro možnost stát se členem Spolku je den zahájení studia studenta, jehož rodič či 

zákonný zástupce má zájem stát se členem Spolku.  

3. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, členství ve Spolku vzniká úhradou členského příspěvku. 

4. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

 
a) ukončením docházky studenta na gymnázium, jehož rodič nebo zákonný zástupce je členem 

Spolku; 
 

b) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství Výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné budoucí 

datum; 
 

c) úmrtím nebo prohlášením člena Spolku za mrtvého; 

 
d) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku 

 
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor je oprávněn vyloučit člena, 

pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku uvedené v těchto stanovách, 

jakož i v případě, že porušuje své povinnosti dle čl. IX. těchto stanov; 
 

e) odmítnutím úhrady členského příspěvku; 

f) zánikem Spolku. 

 
5. Členové Spolku bez výhrad přijímají tyto stanovy a zavazují se jednat v souladu s nimi, zejména se 

zavazují plnit veškeré povinnosti, které jim stanovy ukládají. Členové Spolku neručí za dluhy 

Spolku. 
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IX. 
 

Práva a povinnosti člena 
 
1. Každý člen Spolku má právo: 
 

a) podílet se na činnosti Spolku; 
 

b) informovat se a být informován o dění ve Spolku; 
 

c) podávat návrhy, připomínky a dotazovat se orgánů Spolku; 
 

d) volit členy a být volen do orgánů Spolku. 
 

 

2. Každý člen Spolku má povinnost: 
 

a) platit členské příspěvky v příslušné výši, pokud o tom rozhodne Výbor; 
 

b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; 
 

c) dodržovat stanovy Spolku. 

 

X. 

Členské příspěvky 

 
1. Výši a splatnost členského příspěvku určí Výbor. 
 
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. 

O prominutí či snížení rozhoduje Výbor. 
 
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor. 

 

XI. 
 

Orgány Spolku 
 
1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

a) Členská schůze; 

b) Sbor delegátů - nejvyšší orgán; 

c) Výbor – statutární orgán. 

 

2. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní 

členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze, jedná-li se o delegáta, nebo do 

nejbližšího zasedání Sboru delegátů, jedná-li se o člena Výboru.  

3. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. stanov, uplynutím 

funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu. 

XII. 
 

Členská schůze 
 
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, přičemž zasedá vždy odděleně dle 

třídního principu. Členská schůze je svolávána předsedou nebo pověřeným členem Výboru podle 

potřeby. 

 
2. Třídní princip znamená, že Členská schůze zasedá, z organizačních důvodů, vždy odděleně v počtu 

skupin, který odpovídá počtu tříd na gymnáziu. V každé skupině jsou vždy pouze členové Spolku, 

kteří jsou rodiči či zákonnými zástupci studentů ze stejné třídy (dále jen „Skupina“). 
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3. Každá Skupina volí jednoho delegáta. Delegát je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných členů Skupiny. Všichni zvolení delegáti následně tvoří Sbor delegátů. 

4. Právo zúčastnit se Členské schůze, volit delegáty a být volen mají všichni členové Spolku. Každý 

člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení týkající se záležitostí Spolku po 

Výboru nebo Sboru delegátů. Požaduje-li člen sdělení skutečností, které zákon uveřejnit zakazuje 

nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

5. Každý člen má při volbě delegáta jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze 

je schopna usnášet se v rámci Skupiny za účasti nadpoloviční většiny členů Skupiny. Usnesení 

v rámci Skupiny Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů Skupiny. 
 
6. Jednání Členské schůze v každé Skupině řídí předseda Skupiny, kterého Skupina zvolí na začátku 

zasedání. 
 
7. Zapisovatel zvolený v rámci Skupiny na začátku zasedání zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání 

Členské schůze v rámci příslušné Skupiny, a to do třiceti dnů od jeho ukončení. Zapisovatelem 

nemusí být člen Spolku. Není-li to možné, vyhotoví zápis jakýkoliv člen Spolku, kterého pověří 

Výbor. Ze zápisu musí být patrné, jak a kdy se konalo, kdo mu v rámci Skupiny předsedal, jaká 

usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

8. Zasedání Členské schůze může být konáno i za použití prostředků vzdálené komunikace, a to např. 

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams či jakéhokoliv jiného prostředku, pokud se to s ohledem 

na okolnosti bude jevit jako vhodné či žádoucí. O způsobu konání, o použití příslušných prostředků 

pro vzdálenou komunikaci, jakož i o dalších podmínkách zasedání, rozhoduje místopředseda 

Výboru.  

XIII. 
 

Sbor delegátů 
 
1. Sbor delegátů je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořen jednotlivými delegáty, jejichž maximální 

počet odpovídá počtu tříd na gymnáziu. 

2. Delegáti jsou voleni Členskou schůzí. Za každou Skupinu je zvolen jeden delegát. Delegátem může 

být pouze člen Spolku. Delegát může být současně členem Výboru. Funkce delegáta je bez nároku 

na odměnu. 

3. Funkční období delegáta činí 8 let. 

4. Sbor delegátů do svého čela volí předsedu. 

5. Jednání Sboru delegátů svolává místopředseda Výboru nebo jím pověřený člen Výboru podle 

potřeby, minimálně však jednou ročně. 

6. Sbor delegátů je usnášeníschopný, je-li hlasování přítomen alespoň nadpoloviční počet delegátů a 

pro přijetí návrhu hlasoval alespoň nadpoloviční počet přítomných delegátů. Při rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy Sboru delegátů, přičemž v případě rovnosti je varianta, pro kterou hlasoval 

předseda Sboru delegátů, považována za přijatou nadpoloviční většinou a v souladu s těmito 

stanovami. 
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7. Sbor delegátů projednává základní činnost Spolku za uplynulé školní pololetí nebo školní rok, volí a 

odvolává členy Výboru, hodnotí práci členů Výboru a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti 

pro existenci a činnost Spolku. 

Do jeho působnosti tak náleží: 

a) určovat zaměření hlavních činností Spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov, 
 

c) schvalovat výsledky hospodaření Spolku předkládané Výborem, 
 

d) volit a odvolávat členy Výboru, 
 

e) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací, 
 

f) rozhodnout o přeměně Spolku. 

8. Zasedání Sboru delegátů může být konáno i za použití prostředků vzdálené komunikace, a to např. 

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams či jakéhokoliv jiného prostředku, pokud se to s ohledem 

na okolnosti bude jevit jako vhodné či žádoucí. O způsobu konání, o použití příslušných prostředků 

pro vzdálenou komunikaci, jakož i o dalších podmínkách zasedání, rozhoduje místopředseda Výboru. 

 
XIV. 

 
Výbor 

 
1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. Jeden z členů Výboru je vždy jmenován ředitelem gymnázia, 

přičemž jen on jej může odvolat (dále jen „Jmenovaný člen“). Zbývající členové Výboru jsou voleni 

Sborem delegátů. 

2. Výbor je tvořen 3-5 členy, kteří do svého středu volí předsedu. Jmenovaný člen se automaticky 

stává místopředsedou. 

3. Členem Výboru může být jakýkoliv člen Spolku, učitel nebo pedagogický pracovník gymnázia.  

4. Za Spolek je oprávněn jednat předseda Výboru a místopředseda Výboru. Každý z nich jedná 

samostatně. 

5. Funkce člena Výboru je bez nároku na odměnu. 

6. Funkční období členů Výboru činí 8 let. 

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li hlasování přítomen alespoň nadpoloviční počet jeho členů a pro 

přijetí návrhu hlasoval alespoň nadpoloviční počet přítomných členů. Při rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy Výboru, přičemž v případě rovnosti je varianta, pro kterou hlasoval 

předseda Výboru, považována za přijatou nadpoloviční většinou a v souladu s těmito stanovami. 

8. Do působnosti Výboru náleží: 

a) vést účetnictví Spolku a vyhotovovat účetní závěrky, je-li to zákonná povinnost Spolku; 

b) připravovat a schvalovat roční rozpočet Spolku; 

c) hospodařit s majetkem a organizovat veškeré hospodářské činnosti Spolku; 

d) přijímat zaměstnance Spolku a ukončovat jejich pracovní poměr; 

e) přijímat členy Spolku a rozhodovat o jejich vyloučení; 

f) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti, 

g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud 

pro to existují závažné důvody; 
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h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků; 

i) schvalovat interní organizační normy Spolku; 

j) vykonávat veškeré další činnosti, které dle těchto stanov nenáleží do působnosti Členské schůze 

nebo Sboru delegátů. 

7. Jednání Výboru svolává jeho místopředseda nebo jím pověřený člen výboru. Výbor je 

usnášeníschopný, je-li hlasování přítomen alespoň nadpoloviční počet členů Výboru a pro přijetí 

návrhu hlasoval alespoň nadpoloviční počet přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující 

hlas předsedy, přičemž v případě rovnosti je varianta, pro kterou hlasoval předseda Výboru, 

považována za přijatou nadpoloviční většinou a v souladu s těmito stanovami. 

8. Zasedání Výboru může být konáno i za použití prostředků vzdálené komunikace, a to např. 

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams či jakéhokoliv jiného prostředku, pokud se to s ohledem 

na okolnosti bude jevit jako vhodné či žádoucí. O způsobu konání, o použití příslušných prostředků 

pro vzdálenou komunikaci, jakož i o dalších podmínkách zasedání, rozhoduje místopředseda 

Výboru. 
 

XV. 
 

Majetek a hospodaření Spolku 
 
1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však výlučně, z členských příspěvků, 

z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu 

svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost 

podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov. 
 
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov a v souladu s právními 

předpisy. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku 

naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít úhradě nákladů na vlastní 

správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 
   
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů Spolku. 
 
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle 

ustanovení těchto stanov, právních předpisů a vnitřních předpisů Spolku, pokud jsou pro tento účel 

vytvořeny. 
  
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu připraveného a schváleného Výborem. 

XVI. 
 

Zánik Spolku 
 
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Sboru delegátů nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 

XVII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tyto Stanovy jsou účinné ke dni 10. 11. 2021 a plně nahrazují stanovy Sdružení rodičů při Gymnáziu, 

Praha 9, Špitálská 2, IČ: 44793219, se sídlem Špitálská 700/2, Vysočany, 190 00 Praha, ze dne 29. 

října 1991. 


