
Stanovy 

Sdružení rodičů při Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, z. s. 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1) Sdružení rodičů při Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, z. s. (SRG) je dobrovolným spolkem 

rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, který se spolu se školou podílí na koordinaci 

výchovného působení školy a rodiny, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník. 

 

2) SRG je nepolitickým a nenáboženským spolkem, který hájí zájmy dětí a mládeže. 

Při prosazování výchovně-vzdělávacích cílů může SRG jednat s orgány státní samosprávy 

a státní správy a dalšími společenskými institucemi. 

 

3) Název spolku  je „Sdružení rodičů při Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, z. s.“. 

 

4) Sídlem spolku jsou Poděbrady, Studentská 166, PSČ 290 01. 

 

II. 

Cíle spolku 
 

Cíle spolku jsou zaměřeny na koordinaci výchovně-vzdělávací práce školy, rodiny 

a dalších institucí. Pro zajištění těchto cílů spolek 

a) podává návrhy a podněty řediteli školy ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy 

b) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy ve školství  

c) seznamuje vedení školy se stížnostmi rodičů 

d) vyjadřuje se k výchovně-vzdělávacím problémům žáků a jejich řešení 

e) přispívá škole materiálními a finančními prostředky pro zlepšování podmínek 

výchovně vzdělávací činnosti. 

 

III. 

Organizace spolku 

 
1) Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze  

b) hlavní výbor  

c) předseda  

d) tajemník spolku 

e) revizní komise 

 

2) Členství v SRG: 

a) Členem SRG může být každá osoba, která je rodičem či zákonným zástupcem žáka 

Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 (GJP) a souhlasí s jeho 

stanovami.  

b) Členem se může stát každá osoba, která o členství požádá, souhlasí se stanovami a bude 

přijata hlavním výborem SRG. 

 

3) Členství zaniká: 



a) Automaticky s ukončením studia žáka, jehož rodič či zákonný zástupce je členem SRG. 

V případě zániku členství, při předčasném odchodu žáka ze školy, se vrací na žádost 

rodičů poměrná část ročního příspěvku.  

b) Na základě písemné žádosti člena hlavnímu výboru SRG. 

c) Rozhodnutím členské schůze SRG, pokud člen působí proti cílům spolku. 

d) Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani přes upozornění hlavního výboru. V tomto 

případě členství zaniká posledním dnem období, na které má zaplacený příspěvek. 

 

4) Práva člena spolku:  

a) podílet se na činnosti spolku,  

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,  

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku. 

 

5) Povinnosti člena spolku 

a) dodržovat stanovy spolku,  

b) podílet se na činnosti spolku,  

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen,  

d) platit členské příspěvky. 

 

6) Členská schůze SRG 

a) Členská schůze SRG je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech členů spolku. 

Členskou schůzi svolává předseda spolku dvakrát ročně. Termín členské schůze je 

zveřejněn nejpozději deset dní před jejím konáním dostatečným způsobem. 

b) Členská schůze SRG rozhoduje o schválení a změně stanov, o výši členských příspěvků 

na další hospodářský (školní) rok, schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet 

na nový hospodářský rok, volí členy revizní komise.  

c) Každý člen má jeden hlas. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se sejde většina 

všech členů spolku. Hlasování se provádí aklamací. 

d) Zasedání členské schůze se koná ve stejné době formou dílčích členských schůzí 

v jednotlivých třídách. Nezařazení členové (ke konkrétní třídě) se mohou účastnit 

libovolné dílčí schůze.  

e) Jednání dílčích členských schůzí řídí zástupci tříd v hlavním výboru. V případě jejich 

nepřítomnosti zástupce pověřený hlavním výborem. 

f) Z jednání pléna se pořizuje zápis. 

 

7) Hlavní výbor SRG, předseda a tajemník 

a) Orgánem SRG je hlavní výbor, který je složen ze zástupců všech tříd. Každá třída má 

v hlavním výboru jednoho zástupce.  

b) Jménem hlavního výboru jedná a podepisuje předseda SRG. Předseda je statutárním 

zástupcem spolku a organizačně řídí jeho činnost. 

c) Hlavní výbor volí a odvolává předsedu a tajemníka. Předsedou nemůže být ředitel ani 

jiný zaměstnanec Gymnázia Jiřího z Poděbrad. 

d) Hlavní výbor navrhuje výši členského příspěvku.  

e) Hlavní výbor má právo přizvat na své zasedání ředitele školy. 

f) Ředitel školy může požádat o svolání mimořádného jednání hlavního výboru při řešení 

aktuálních problémů školy. 

g) Hlavní výbor se schází dle potřeby a je usnášeníschopný, pokud je přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

h) Z jednání hlavního výboru pořizuje tajemník zápis.  

i) Tajemník vyřizuje běžnou agendu SRG. 



j) Volební období hlavního výboru, předsedy a tajemníka SRG je pětileté. 

 

k) Revizní komise SRG je kontrolním orgánem. Komise je tříčlenná a volená členskou 

schůzí na návrh hlavního výboru SRG. Volební období revizní komise je dvouleté. 

Kontroluje roční účetní závěrku a hospodaření spolku. S výsledkem kontroly seznamuje 

plénum SRG.  

 

IV. 

Hospodaření SRG 
 

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace a příjmy z případné vedlejší činnosti. 

Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze na návrh hlavního výboru. 

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným plénem v souladu s platnými předpisy. 

Kontrolu hospodaření provádí revizní komise. SRG je zřizovatelem účtu u peněžního 

ústavu.  

 

V. 

Závěrečné ustanovení 
 

1) O zániku spolku rozhoduje členská schůze, která stanoví způsob využití majetku SRG. 

2) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními 

§ 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tyto stanovy nabývají účinnosti 

dnem schválení členskou schůzí. 

 

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 11. 11. 2015, jejíž konání je 

potvrzeno zápisem ze dne 12. 11. 2015. Znění těchto stanov je účinné od 11. 11. 2015. 

 

 

 

 


