STANOVY
Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, z. s.

Čl. I
Název Spolku
Spolek nese název Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy
v Liberci, z. s. (dále jen „SRSPŠ Gymnázia F. X. Šaldy, z. s.“ nebo „Spolek“).
Čl. II
Sídlo Spolku
Sídlem Spolku je Liberec 11, PSČ 460 01, Partyzánská 530/3, ČR
Čl. III
Právní poměry Spolku
Spolek je samostatnou právnickou osobou, její právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem a těmito stanovami.
Čl. IV
Účel Spolku
Spolek je zřízen za účelem zajišťování školní a mimoškolní činnosti žáků Gymnázia F. X.
Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvkové organizace (dále jen „Gymnázium F. X.
Šaldy“).
Čl. V
Hlavní činnost Spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. IV., coby společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména:
a. vyhledáváním finančních a věcných zdrojů,
b. finanční podporou z prostředků Spolku zejména na:
- mimoškolní zájmové činnosti,
- činnosti školních klubů, kroužků, pěveckého sboru,
- kulturní akce, besídky, sportovní turnaje, soutěže, olympiády, tábory, soustředění,
studentské výměny aj.,
- preventivní programy, osvětové činnosti, psychologické poradenství.

c. rozvíjením vzájemné spolupráce členů Spolku s vedením Gymnázia F. X. Šaldy,
d. vytvářením fondu odměn pro žáky.
Čl. VI
Členství ve Spolku
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje
s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci.
2. Členství ve Spolku vzniká
a. u žáků Gymnázia F. X. Šaldy a jejich rodičů/zákonných zástupců zaplacením prvního
členského příspěvku,
b. u ostatních osob zaplacením prvního členského příspěvku a rozhodnutím výboru
Spolku o přijetí za člena na základě podané přihlášky zájemcem o členství.
3. Za žáka Gymnázia F. X. Šaldy a jeho rodiče/zákonné zástupce se platí pouze jeden
členský příspěvek. Dvěma zástupcům učitelského sboru, kteří jsou členy spolku, bude
na základě rozhodnutí výboru prominuta platba členského příspěvku.
4. Členství zaniká:
a. nezaplacením členského příspěvku v určené splatnosti ani v dodatečné lhůtě 60 dnů,
b. vystoupením člena Spolku,
c. vyloučením člena Spolku,
d. zrušením Spolku,
e. úmrtím člena
5. Zletilostí žáka nezaniká členství osoby, která byla jeho zákonným zástupcem, ohledně
platby členského příspěvku platí obdobně bod 3.
6. Výše a splatnost ročního členského příspěvku je stanovena valnou hromadou. Členský
příspěvek je stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně
uhradit členský příspěvek vyšší.
7. Každý člen Spolku má právo:
a. podat návrh směřující k zajištění činnosti Spolku a podpoře Gymnázia F. X. Šaldy,
b. kontrolovat činnost Spolku a aktivně se podílet na výsledcích jeho práce,
c. právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Spolku a na shromáždění
delegátů.
8. Každý člen Spolku má povinnost:
a. napomáhat podle svých možností činnosti Spolku,
b. respektovat přijatá rozhodnutí orgánů Spolku,
c. řádně platit členský příspěvek,
d. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku.

Čl. VII.
Vyloučení člena
1. Člen může být vyloučen, pokud svým jednáním hrubě poškozuje dobré jméno Spolku a
byl na možnost vyloučení upozorněn výborem Spolku.
2. Člen může být vyloučen valnou hromadou na návrh výboru Spolku.
Čl. VIII
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
1.

valná hromada,

2.

výbor,

3.

předseda,

4.

revizní komise.
Čl. IX
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, která je shromážděním delegátů a plní
působnost členské schůze.
2. Valná hromada je tvořená volenými zástupci tříd z řad členů Spolku (za každou třídu
jeden žák a jeden rodič/zákonný zástupce), jedním zástupcem vedení školy a dvěma
zástupci učitelského sboru. Ostatní členové Spolku si mezi sebou mohou zvolit delegáta,
a to tím způsobem, že na každých 15 členů připadá jeden delegát.
3. Valná hromada se schází minimálně dvakrát ročně a zejména určuje hlavní zásady
a směry činnosti Spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje rozpočet Spolku, volí
a odvolává členy výboru Spolku a členy revizní komise, schvaluje výši a splatnost
členského příspěvku, rozhoduje o vyloučení člena Spolku, rozhoduje o zrušení Spolku s
likvidací nebo o jeho přeměně.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech
delegátů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných delegátů. O změnách
stanov a o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje valná hromada
třípětinovou většinou přítomných delegátů.
5. O jednání valné hromady se pořizuje písemný záznam.
Čl. X
Výbor
1. Výbor Spolku organizuje a řídí činnost Spolku mezi valnými hromadami. Ze svých řad
volí předsedu Spolku a určuje rozdělení a náplň funkcí ve výboru Spolku.

2. Výbor Spolku je sedmičlenný orgán. Je tvořen pěti zástupci z řad rodičů/zákonných
zástupců nebo ostatních členů, jedním zástupcem učitelského sboru a jedním zástupcem
žáků.
3. Členové výboru jsou voleni nejvýše na dobu tří let. Mandát zástupce z řad žáků a mandát
zástupců rodičů/zákonných zástupců zaniká nejpozději ke konci školního roku,
tj. k 31. 8., v němž zástupce z řad žáků má ukončit studium nebo v němž studium má
ukončit žák, jehož rodič/zákonný zástupce je členem výboru. Člen výboru je oprávněn
kdykoli v průběhu svého mandátu rezignovat na členství ve výboru, a to písemným
prohlášením doručeným do sídla Spolku. Členové výboru, pokud jejich počet neklesl pod
polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru, a to do nejbližšího zasedání valné
hromady.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných.
5. Výbor se schází alespoň 2x do roka, a to minimálně před každou valnou hromadou.
O jednání výboru se pořizuje písemný záznam.
Čl. XI
Předseda
1. Statutárním orgánem Spolku je jeho předseda, který je výkonným orgánem Spolku, jedná
za Spolek navenek a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Za Spolek může jednat
rovněž předsedou zmocněný člen výboru.
2. Předseda je oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat všechna nezbytná opatření,
která souvisejí se zajišťováním běžného, zejména hospodářského chodu Spolku.
3. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis jeho předseda.
V případě bankovního platebního styku je nutný souhlas jakýchkoliv dvou členů výboru
Spolku.
4. Funkční období předsedy je vázáno na jeho mandát ve výboru.
Čl. XII
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Dohlíží na výkon činnosti předsedy
a výboru Spolku a provádí kontroly hospodaření. Revizní komise je podřízena valné
hromadě.
2. Komise má tři členy, ze svého středu volí předsedu komise.
3. Členové revizní komise jsou voleni jednotlivě nejvýše na dobu tří let. Je-li členem
komise zástupce žáků nebo zástupce rodičů/zákonných zástupců, platí o zániku jejich
mandátu totéž co u člena výboru Spolku.
4. Revizní komise se schází alespoň jednou ročně.
5. Revizní komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň dva členové komise.
Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. O provedených kontrolách se pořizuje vždy písemný záznam.

Čl. XIII
Zásady hospodaření
1. Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění činnosti, jak jsou uvedeny shora, získává
Spolek zejména z následujících zdrojů:
a. členské příspěvky,
b. peníze a věcné dary právnických a fyzických osob věnované Spolku,
c. veškeré příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem Spolku,
d. subvence a dotace ze státního rozpočtu a dalších organizací.
2. Prostředků Spolku lze používat pouze k realizaci účelu Spolku prostřednictvím činností
uvedených v čl. IV a V stanov Spolku.
3. Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou.
Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
2. V případě zrušení Spolku s likvidací rozhodne valná hromada současně i o způsobu
naložení s likvidačním zůstatkem. Neučiní-li tak, převede likvidátor likvidační zůstatek
bezplatně na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
Spolku.
3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
4. Toto znění stanov bylo projednáno a schváleno valnou hromadou dne 13. 4. 2016.

V Liberci 13. 4. 2016

Ing. Zbyněk Vavřina
statutární zástupce Spolku

