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STANOVY 

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, z.s. 
 

Článek I 

Název spolku a sídlo 
 

Název spolku je Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem (dále 

jen SRPŠ), se sídlem Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 

 

Článek II 

Statutární záležitosti 
 

SRPŠ je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je 

právnickou osobou.  

SRPŠ bylo přiděleno IČ: 43379311 

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

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SRPŠ. 

 

Článek III 

Účel a činnost SRPŠ 
 

1. SRPŠ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

společného působení osob, které se zajímají o výchovu, výuku a vzdělávání zejména ve 

školách a výchovných zařízeních. Hájí především práva a zájmy žáků Gymnázia Bystřice nad 

Pernštejnem. Spolupracuje s orgány státní správy i samosprávy, organizacemi a státními i 

soukromými firmami na základě partnerství a vzájemného porozumění. Je právnickou osobou 

oprávněnou jednat ve všech věcech, které se týkají činnosti SRPŠ, svým jménem. Je 

organizačně, materiálně a finančně samostatným subjektem. 

2. SRPŠ naplňuje následující cíle: 

- respektování práv, potřeb a zájmu žáků, 

- zabezpečení činnosti v oblasti školství, kultury, vědy a vzdělávání, tělovýchovy a sportu, 

sociální péče, ekologie, výchovy a ochrany žáků, rekreační zájezdové a zájmové činnosti 

členů SRPŠ, žáků Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem a jejich zákonných zástupců, 

- vytváření bezpečného a zdravého klimatu ve škole, 

- obhajoba základních demokratických práv v souladu s Ústavou a Listinou základních práv a 

svobod. 

3. SRPŠ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost. 

4. Uvedených cílů dosahuje SRPŠ touto činností: 

- spoluprací rodičů s pedagogy, vedením a zřizovatelem školy,                                                  

- veřejnou diskusí se všemi členy a ostatními zájemci, 

- předáváním názorů rodičovské veřejnosti, 

- spoluprací se všemi organizacemi a sdruženími, které mají podobné cíle, 

- evidencí a řádným hospodařením, 

- informováním svých členů o konkrétních aktivitách SRPŠ, změnách a výsledcích 

hospodaření. 
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Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 
 

1. Členem SRPŠ může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se 

stanovami.  

2. Členem SRPŠ se automaticky stává každý z rodičů nebo zákonných zástupců žáků, kteří 

vykonávají školní docházku na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem a zaplatili členské 

příspěvky, tzn., že nemusí podávat písemnou přihlášku. Nevede se ani samostatná evidence, 

k vlastní evidenci slouží evidence žáků školy. Zaplacením členského příspěvku vznikají práva 

člena SRPŠ a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto 

členství.  

3. Pokud se chce stát členem právnická osoba působící na území ČR, přihlašuje se písemnou 

formou adresovanou radě rodičů a po zaplacení členského příspěvku má práva a povinnosti 

řádného člena. 

4. Členství v SRPŠ zaniká: 

- doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení radě rodičů, 

- rozhodnutím členské schůze o vyloučení, 

- uplynutím 3 kalendářních měsíců, během nichž člen nezaplatil členský příspěvek, 

- úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby – člena SRPŠ,                                              

- ukončením školní docházky žáka, jehož je rodičem nebo zákonným zástupcem. 

5. Práva člena SRPŠ: 

 - účastnit se činnosti SRPŠ a být o této činnosti informován, 

 - účastnit se členské schůze, volit orgány SRPŠ a být do nich volen, 

 - předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SRPŠ. 

6. Povinnosti člena SRPŠ: 

 - dodržovat stanovy a cíle SRPŠ, 

 - svědomitě vykonávat funkce v orgánech SRPŠ, do nichž byl jmenován či zvolen, 

 - platit členské příspěvky. 

 

Článek V 

Orgány spolku 
 

Orgány SRPŠ jsou členská schůze, rada rodičů a předseda SRPŠ. 

 

Článek VI 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem SRPŠ a schází se nejméně jednou za rok, členskou 

schůzi svolává rada rodičů ve spolupráci s vedením školy. Členskou schůzi svolává rada 

rodičů také v případě, požádá-li o to písemně nejméně 2/3 členů SRPŠ, a to ve lhůtě do 30 

dnů, není-li v žádosti lhůta pozdější. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční část členů SRPŠ 

s hlasem rozhodujícím (starších 18ti let). 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční členů SRPŠ 

s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. 
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3. Členská schůze: 

 - schvaluje stanovy SRPŠ a jejich změny, rozhoduje o zániku SRPŠ, pro přijetí těchto  

rozhodnutí je potřeba 3/5 většiny všech členů SRPŠ, v ostatních případech rozhoduje 

prostá většina, 

 - schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období,   

 - stanovuje každoročně výši členských příspěvků. 

 

Článek VII 

Rada rodičů a předseda SRPŠ, jednání jménem SRPŠ 
 

 1. Členové rady rodičů jsou voleni rodiči nebo zákonnými zástupci v jednotlivých třídách. 

Rada rodičů je minimálně tolikačlenná, kolik tříd aktuálně ve škole existuje, funkční období 

člena rady rodičů je čtyřleté nebo osmileté, podle toho, zda člen zastupuje třídu nižšího nebo 

vyššího gymnázia. 

 2. V případě odstoupení člena rada rodičů proběhne doplňující volba, funkční období nově 

zvoleného člena končí na konci funkčního období jeho předchůdce. 

3. Rada rodičů ze svých členů volí předsedu SRPŠ a hospodáře. Volby mohou být tajné nebo 

veřejné (určí se hlasováním). 

4. Činnost rady rodičů řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

5. Předseda zastupuje SRPŠ navenek, je statutárním orgánem SRPŠ. V případě nepřítomnosti 

předsedy tohoto zastupuje aktuálně zvolený člen rady rodičů. Jménem SRPŠ mohou dále 

jednat předsedou písemně pověření členové rady rodičů. Tyto osoby jednají v rámci svého 

pověření samostatně.  

6. Rada rodičů  

- řídí činnost SRPŠ v období mezi členskými schůzemi, 

 - schůze rady rodičů jsou přístupné členům SRPŠ, 

 - na nejbližší schůzi projedná rada rodičů připomínku, požádá-li o to člen SRPŠ, 

 - připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, 

případné změny stanov,                                                                                                     

- zodpovídá za správné, účelné a efektivní využívání finančních prostředků, které mu 

byly svěřeny v rámci rozpočtu schváleného členskou schůzí, 

- dohlíží na správné hospodaření s majetkem SRPŠ,                                                         

- předseda ve spolupráci s hospodářem připravuje zprávu o činnosti a hospodaření. 

 

Článek VIII 

Rozhodování a pravomoci 
 

1. Rada rodičů, která zodpovídá za věcnou tvorbu zdrojů, za řádnou správu finančních 

prostředků SRPŠ a jejich účelné využití, realizuje prostřednictvím hospodáře výplatu 

finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu a zásad hospodaření. 

2. Předseda SRPŠ má zodpovědnost za konkrétní uskutečňování hospodářsko-finanční agendy 

SRPŠ. Spolu s hospodářem mají pravomoc rozhodovat o částce do 10 000 Kč, pokud nejsou 

součástí rozpočtu. 
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3. V případě, že předseda SRPŠ nemůže vykonávat svoji funkci, přejímá jeho pravomoci 

pověřený člen rady rodičů. 

4. Hospodář SRPŠ odpovídá za správu finančních prostředků. 

 

Článek IX 

Zásady hospodaření 
 

1. SRPŠ je neziskovou organizací samostatně hospodařící s majetkem ve svém vlastnictví 

a majetkem najatým, ke kterému má právo hospodaření nebo právo užívání. 

2. SRPŠ má ke svému majetku samostatnou právní odpovědnost podle příslušných právních 

předpisů. 

3. Hospodář SRPŠ odpovídá za správu finančních prostředků a řídí se především obecně 

platnými právními předpisy. 

 

Článek X 

Zdroj příjmů 
 

Zdrojem příjmů SRPŠ jsou členské příspěvky, zisk z pořádání společenských akcí, dary a 

příspěvky od právnických nebo fyzických osob a jiné příjmy. 

 

Článek XI 

Používání finančních prostředků  
 

Finanční prostředky SRPŠ jsou používány zejména k těmto účelům: 

 - organizační zabezpečení maturitních zkoušek, 

 - kulturní, sportovní, zájezdové a výcvikové akce pro žáky, včetně cestovních nákladů, 

 - odměny žáků při soutěžích, 

- ostatní využití dle rozhodnutí rady rodičů. 

 

Článek XII 

Zánik spolku 
 

1. O zániku SRPŠ rozhoduje členská schůze, přičemž musí být splněna podmínka 

usnášeníschopnosti.  

2. SRPŠ zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí 

členské schůze. Zaniká-li SRPŠ dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská 

schůze o způsobu majetkového vypořádání. 

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost SRPŠ ustanoveními  

§ 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

 


