STANOVY SPOLKU
Název:

Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s.
(zkrácený název: SPGA)

IČ:

452 47 099

Sídlo:

Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00

Statutární orgán: Výbor spolku
Článek 1.
Základní ustanovení
1. Spolek (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji
činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, která sdružuje své členy
zejména za účelem zajištění podmínek pro co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy žáků
spoluprací se školou Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 (dále jen „Škola“) na základě
partnerství a vzájemného respektování.
2. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku - kolektivní orgán (dále jen “výbor“) ve
složení předseda, místopředseda, hospodář. Spolek navenek zastupuje předseda a
místopředseda ve všech záležitostech, a to každý z nich samostatně.
Článek 2.
Účel a hlavní činnost spolku
1. Účelem spolku je
a)
b)
c)
d)
e)

Podpora studijních, sportovních a uměleckých aktivit žáků Školy
podpora společenských aktivit žáků Školy
podpora zapojení žáků do projektů
podpora technického rozvoje Školy
podpora materiálně-technického vybavení Školy

2. Činnost spolku směřuje ke sdružování osob za účelem podpory rozvoje Školy, resp.
společenských aktivit podle obecně platných právních předpisů a morálních a etických
zásad a fair play.
3. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2. odst. 1. jako
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

pořádáním maturitního plesu a jiných školních kulturně-společenských akcí
podporou aktivit žáků podle ročního plánu
přípravou kurzů a školících programů,
osvětovou činností,
podporou zapojení žáků do akcí pořádaných jinými institucemi a rozvojem aktivit.
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4. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost smí být prováděna, ale není hlavní činností
spolku. Vedle hlavní činnosti může tento spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře
hlavní činnosti, (zejména dosažení takových výnosů z vedlejší činnosti, aby byly
pokryty těmito výnosy ve shodné výši náklady spojené s pořádáním těchto akcí) nebo v
hospodárném využití, údržbě a dalším zhodnocování spolkového majetku. Takovou
výdělečnou činností může zejména být: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek 3.
Členství ve spolku
1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 18 let.
2. Členství vzniká vyjádřením souhlasu se stanovami spolku a zaplacením vstupního
příspěvku spolku, pokud byl spolkem stanoven. Rodič žáka zapsaného ve Škole se stává
členem automaticky zaplacením členského příspěvku na daný školní rok.
3. Členství zaniká
a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,
c) vyloučením člena
d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem,
posledním dnem marného uplynutí této lhůty.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
Článek 4.
Seznam členů
Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení výboru
spolku. Seznam nebude zpřístupněn bez výslovného rozhodnutí výboru spolku.
Článek 5.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:
a) volit a být volen do výboru spolku nebo do Rady rodičů
b) účastnit se akcí pořádaných spolkem,
c) podávat návrhy a stížnosti,
d) podílet se na využívání výsledků z hospodaření.
2. Člen má tyto základní povinnosti:
a) hradit včas stanovené členské příspěvky,
b) plnit ustanovení těchto stanov,
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c) plnit rozhodnutí Rady rodičů a Výboru spolku,
d) uhradit stanovený vstupní příspěvek,
e) aktivně se podílet na plnění poslání spolku.
3. Při vystoupení, vyloučení, nebo zániku členství ve spolku nemá člen nárok na vrácení
vstupního příspěvku, ani členského příspěvku.
Článek 6.
Porušení členských povinností
1. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu
nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li
porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li jeho chování spolku zvlášť závažnou újmu.
2. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít
příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit
vše, co je mu ku prospěchu.
3. O vyloučení člena rozhoduje výbor.
4. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rada rodičů. Rada rodičů zruší rozhodnutí o
vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. Rozhodnutí o
vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
5. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho
členství vyloučením zapsán do seznamu členů., jinak jeho právo zaniká.
6. Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody,
kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti, stanov, provozního
řádu nebo právních předpisů.
Článek 7.
Organizace spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Rada rodičů,
b) Výbor
Článek 8.
Rada rodičů
1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů složená z volených zástupců rodičů žáků
Školy, kdy z každé třídy Školy volí rodiče jednoho zástupce. Rada rodičů rozhoduje o
všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává předsedu, místopředsedu, hospodáře,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
rozhoduje o výši členských příspěvků a o žádosti o snížení příspěvku v případě, že
člen spolku pobírá dávky státní sociální podpory.
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
rozhoduje o zániku spolku.

2. Rada rodičů také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání Rady rodičů je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
dvakrát ročně.
4. Rada rodičů může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Rada rodičů je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech
zástupců tříd. Rada rodičů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd,
není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý zástupce třídy má při rozhodování jeden
hlas; hlasy členů si jsou rovny.
6. O rozhodnutích přijatých na zasedání Rady rodičů provádí pověřený člen spolku zápis.
Zápis svým podpisem ověřuje předseda Spolku.
Článek 9.
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor je tříčlenný a tvoří jej předseda,
místopředseda a hospodář. Funkční období členů výboru jsou 3 roky. Opětovná volba
členů do výkonného výboru je možná.
2. Výbor je povinen
a) svolávat zasedání Rady rodičů v souladu s čl. 8., odst. 3. těchto stanov,
b) vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady rodičů,
d) jednou za rok předložit Radě rodičů ke schválení finanční plán spolku,
e) přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech
jejich pracovních záležitostech
3. Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat za spolek samostatně. Jsou oprávněni za
něj jednat ve všech věcech. Při jednáních, jejichž důsledkem je nebo by byl vstup do
závazků spolku, je vázán řídit se rozhodnutím výboru. Předseda, místopředseda a
hospodář jsou voleni Radou rodičů na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následující po dni volby.
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Článek 10.
Zásady hospodaření
Prostředky spolku tvoří především
a) vstupní příspěvek členů,
b) členské příspěvky stanovené Radou rodičů,
c) výnosy z hospodaření,
d) dary, granty a dotace,
e) hmotný a nehmotný majetek
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek 11.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
2. Na usnesení Rady rodičů nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo
mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí,
jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které
tento orgán nemá působnost rozhodnout.
3. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání
kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na
uvedeném jednání hlasoval.
4. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
5. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout, aby soud rozhodl neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se
zákonem nebo stanovami.
6. Tyto stanovy byly projednány a přijaty Radou rodičů dne 23. 11. 2016 s tím, že nahrazují
znění stanov přijaté usnesením Rady rodičů dne 22. 11. 2006 jsou přijetím těchto stanov
v celém rozsahu zrušeny.
v Praze, dne 23. 11. 2016

MUDr. Jan Pavlík
předseda spolku
Spolek přátel Gymnázia Arabská z.s.
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