
..--~~~---------

\ 
\ ~~ 

\ 

0. 
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Dr. Smejkala, z.s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 
N ázev a sídlo 

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Dr. Šmejkala, z.s. (dále jen "spolek") má sídlo v Ústí nad 
Labem, Stavbařů 2873/5, PSČ 400 ll. 

Čl. II 
Účel spolku 

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, studentů a občanů se 
zájmem o výchovu dětí a mládeže a práci školy. 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku je zaměřená na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i 
dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 
Za tímto účelem spolek zejména: 

a) seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a s problematikou jejich dosažení 
b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování a řešení 
c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a fmančními prostředky 

k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí 
d) předkládá návrhy na kandidáty do Rady školy dle zák. č. 561/2004 Sb. v platném znění 
e) podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje předem projednané požadavky školy 

vůči zřizovateli a ostatním orgánům, 
t) organizuje akce na podporu a propagaci školy a své hlavní činnosti. 

Čl. IV 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě 
uhrazeného členského příspěvku. 

2. Člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání Rady rodičů spolku 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 
c) podílet se na praktické činnosti spolku. 

3. Člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy 
b) jedenkrát ročně uhradit členský příspěvek 

4. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku, 
d) neuhrazením členského příspěvku 
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 



Čl. v 
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) Rada rodičů 
b) výbor spolku 
c) předseda. 

Čl. VI 
Rada rodičů 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů. 
2. Rada rodičů je složena z volených zástupců jednotlivých tříd. 
3. Rada rodičů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí předsedu a odvolává jej, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok včetně zprávy o hospodaření, 
d) schvaluje rozpočet na další období, 
e) rozhoduje o zániku spolku. 

4. Rada rodičů také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
spolku. 

5. Zasedání Rady rodičů je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce Radu rodičů, pokud ho o to požádá 
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání Rady rodičů 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 dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. 
Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku 
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

6. Rada rodičů může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 
7. Rada rodičů je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Rady rodičů. 

Rada rodičů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má při 

rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 
8. O rozhodnutích přijatých na zasedání Rady rodičů pořizuje Radou rodičů pověřený člen 

spolku zápis. 

Čl. VII 
Výbor spolku 

1. Rada rodičů volí ze svých členů výbor spolku jako operativní orgán spolku. V čele výboru 
spolku je předseda spolku. 

2. Výbor spolku je tříčlenný (3) ve složení předseda, místopředseda, hospodář. 
3. Výbor spolku především zajišťuje realizaci rozhodnutí Rady rodičů. K tomuto účelu je 

oprávněn rozhodovat nad rámec schváleného rozpočtu o operativních vydáních spolku 
v rozsahu: 

a. do 15.000,- Kč (patnácttisíckorunčeských) - na základě většinového hlasování 
výboru spolku, 

b. do 7.000,- Kč (sedmtisíckorunčeských)- svým samostatným rozhodnutím předseda 
spolku. 

Tyto výdaje musí předseda spolku doložit nejbližšímu jednání Rady rodičů. 



čl. VIII 
Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 
dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, 
ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za 
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen výboru spolku. 

2. Předseda podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 
svůj podpis a slovo "předseda". 

3. Předseda je volen Radou rodičů na dobu neurčitou. Předseda se funkce ujímá v den 
následující po dni volby. 

4. Předseda je povinen: 
a) svolávat zasedání Rady rodičů v souladu s čl. 6 odst. 5. těchto stanov, 
b) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady rodičů, 
c) předkládat jedenkrát ročně Radě rodičů ke schválení zprávu o činnosti spolku za 

předcházející rok včetně zprávy o hospodaření, 
d) předkládat jedenkrát ročně Radě rodičů ke schválení rozpočet na další období. 

Čl. IX 
Hospodaření spolku 

1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, eventuálně výnos akcí, organizovaných 
spolkem za účelem podpory školy a hlavní činnosti spolku. 

2. Členský příspěvek hradí člen spolku jedenkráte ročně ve výši, stanovené pro každý rok 
Radou rodičů, a to nezávisle na počtu dětí, studujících na škole. 

3. Se svým majetkem hospodaří spolek v souladu s každoročně schváleným rozpočtem spolku 

Radou rodičů. 
Čl. X 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na školskou právnickou 
osobu Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, IČ 44555512. 

V Ústí nad Labem 26.06.2014 

Stanovy byly schváleny Radou rodičů dne 26.06.2014. 
Ověřila: Ing. V odvářková Mária 

Sdružení rodičů o přótel školy,4~ 1 
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Sdružení rodičů a přátel Gymnázia dr. Šmejkala, z.s. 

Zápis z jednání Rady rodičů Sdružení rodičů 
dne 26. června 2014 

Přítomní: zástupci jednotlivých tříd dle prezenční listiny- druhá strana tohoto zápisu 

Program: 

1. Projednání a schválení nových stanov Sdružení v souladu s novým občanským zákoníkem č. 

89/2012 Sb. se změnou na spolek. 

Ad.: 
1. Předseda Sdružení seznámil přítomné s návrhem Stanov, po krátké diskusi byly nové stanovy 

v předloženém znění jednomyslně schváleny. 

2. Členové Rady rodičů uložili předsedovi zajištění zápisu do veřejného rejstříku spolků. 
3. Členové Rady rodičů potvrdili pro účely zápisu statutárního zástupce do spolkového tímto 

jediným statutárním zástupcem předsedu p. Alexej Burče. 

V Ústí nad Labem 26.6.2014 

Zapsala: Ing. Vodvářková Mária 

Sdružení rodičů a přátellkoly 
pňGymnáZiu \.../ 

SfaVooN 2857 .. '7 / I / 

.400 11 Lntl nad ~(::.c! (/4 I " ... 



i?,\~, s. 

~ " (\' 
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia dr. Smejkala, z.s. ~ / 

1 J~ 
Prezenční listina ''(?!~* l 

zjednání Rady rodičů dne 26.6.2014 
>-~ 

Třída Příjmení a jméno zástupce třídy Podpis 

Prima VodvářkaR. ~\/ 
I 

Sekunda Burč Alexej \\\ 
Tercie Janatová ~ca U/ \ 

/ r t I 
Kvarta Rajchertová Helena ~\ ~Q{c~~L 1 

/ 

Kvinta A Burč Alexej '-.:l \A 
KvintaB Vodvářková Mária /f~l '\ 
Sexta A 

SextaB 

Septima A 

SeptimaB Janáková Jana 
/ 

L~ ~ 

Oktáva A ' I ' 

! /'\ 

OktávaB Lanková Pavlína I (Jj~ /)_ 
GIA Bendová Martina h~l 

-
/1 

GIB Láníková Romana ~0~z~/ 
Ll Plívová Andrea __\ \ )_ 

~ 
G2A Šromová Jana lt~flr/ 
G2B Bolfiková Lenka !hl~( r 
G3A Novotná Petra ~I v 
G3B / / 

L3 

G4A Remešová Alena 

G4B Jungbauer Karel 

Ověřovací doložka oro vidímací y • 
Podle ověřovací knihy pošty: ústí nad Lab:~ric: 40001-159-0309 

Tato úolná kopie obsahují í 5 t ~ 
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