Stanovy
Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni
(dále také „spolek“)

Spolek vznikl jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
S účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014 se považuje za spolek
ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
Článek 1
Základní ustanovení
1. Název: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni (mimo právní jednání je možno
použít zkrácený název Spolek rodičů a přátel GVP)
2. Sídlo: Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4

Článek 2
Účel a cíle spolku
1. Účelem a cílem spolku je podpora a rozvoj vzdělávacích a zájmových aktivit žáků
Gymnázia Na Vítězné pláni (dále jen GVP). K uskutečnění tohoto cíle bude spolek zejména:
a) získávat dary a dotace, příjmy z členských příspěvků a případně příjmy z vlastní
činnosti;
b) podílet se na organizování vzdělávacích a zájmových akci pořádaných školou;
c) organizovat zájmové akce pro žáky GVP i pro další děti a mládež;
d) spolupracovat s vedením GVP při vytváření podmínek pro další rozvoj vzdělávací a
zájmové činnosti žáků GVP.
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Článek 3
Členství ve spolku
Členem se může stát pouze rodič či jiný zákonný zástupce žáka GVP, který předloží
přihlášku, jejíž součástí je prohlášení, že je řádně určeným zástupcem příslušné třídy GVP
(dále také „zájemce o členství“). Přihlášku předseda spolku zpřístupní na webové stránce
spolku. Členská schůze přihlášku zájemce o členství neodmítne, pokud příslušná třída GVP
nemá ve spolku svého zástupce. Členská schůze výjimečně přijme přihlášku zájemce, i
pokud příslušná třída GVP svého zástupce ve spolku má, bude-li to pro to důvod hodný
zvláštního zřetele. Nerozhodne-li v tomto případě členská schůze jinak, členství člena
spolku, jeho členství vzniklo dříve, zanikne 1 rok po přijetí člena spolku, jehož členství
vzniklo později.
Členství ve spolku vzniká dnem, kdy členská schůze schválí přihlášku zájemce o členství.
Každý člen spolku má právo volit a být volen do orgánů spolku, dávat náměty k činnosti a
být informován o dění ve spolku.
Každý člen má povinnost zachovávat stanovy spolku, aktivně se podílet na činnosti spolku a
platit příspěvky ve výši, se splatností a způsobem, který určuje členská schůze spolku.
Členství ve spolku zaniká:
písemným prohlášením člena o vystoupení;
rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena v případě, že člen závažně porušil povinnosti
vyplývající pro něj z členství ve spolku;
nezaplacením členských příspěvků do 31. 12. každého roku;

d) úmrtím člena;
e) zánikem spolku;
f) rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012
Sb.;
g) ukončením studia žáka, jehož je člen spolku rodičem či jiným zákonným zástupcem.
Členská schůze na návrh kteréhokoli člena spolku výjimečně prodlouží členství člena
spolku, jehož členství má zaniknout ukončením studia žáka, jehož je člen spolku rodičem či
jiným zákonným zástupcem, bude-li to pro to důvod hodný zvláštního zřetele. Nerozhodneli v tomto případě členská schůze jinak, členství tohoto člena spolku zanikne 1 rok po
ukončení studia žáka, jehož je rodičem či zákonným zástupcem.
6. Předseda spolku vede seznam členů. U každého člena se uvádějí následující údaje: jméno a
příjmení, datum narození, bydliště, telefon/email. Zánik členství zaznamená předseda spolku
do seznamu členů na základě skutečností uvedených v bodě 5 tohoto článku.
7. Na webové stránce spolku předseda spolku zveřejnění seznam členů v rozsahu: jméno a
příjmení člena spolku, třída, kterou člen spolku zastupuje, a kontaktní údaje, se kterými člen
spolku vysloví souhlas.
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Článek 4
Organizační struktura spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o zásadních
otázkách činnosti spolku, rozhoduje o změnách stanov, rozhoduje o přijetí nových členů,
schvaluje plán činnosti a hospodaření na nejbližší období, schvaluje zprávu o činnosti a
hospodaření za minulé období, volí a odvolává předsedu, místopředsedu a pokladníka
spolku, rozhoduje o zrušení spolku, jmenuje likvidátora spolku, rozhoduje o výši, splatnosti
a způsobu zaplacení členského příspěvku. Členskou schůzi svolá předseda nejméně
jedenkrát ročně. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Členská schůze může jednat,
je-li přítomna nadpoloviční většina členů, usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční
většina přítomných. Členskou schůzi svolává předseda nebo místopředseda formou
emailové pozvánky, ve které bude uveden čas a místo konání a program členské schůze.
Pozvánka musí být zaslána členům spolku nejméně 15 dnů před termínem jejího konání.
Členská schůze se může usnést mimo zasedání s využitím technických prostředků
nadpoloviční většinou všech členů.
Předseda spolku je statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek a jedná jménem
spolku. Je volený členskou schůzí. Předseda spolku rozhoduje o všech otázkách činnosti
spolku, pokud si rozhodování o nich nevyhradí členská schůze, a je zejména odpovědný za
praktický chod spolku a realizaci projektů spolku. Předseda spolku předkládá členské schůzi
plán činnosti a hospodaření se zprávou o činnosti a hospodaření za minulé období. Předseda
spolku je volen na dvouleté funkční období a může být volen i opakovaně.
Místopředseda spolku zastupuje předsedu spolku v jeho nepřítomnosti. Místopředseda
spolku je volen na dvouleté funkční období a může být volen i opakovaně.
Pokladník je odpovědný za hospodaření spolku, zejména za to, zda jsou prostředky
vynakládány v souladu s účelem spolku, rozhodnutími členské schůze a s platnými právními
předpisy. Pokladník spolku je volen na dvouleté funkční období a může být volen i
opakovaně.

Článek 5
Zánik spolku
1. Kromě důvodů uvedených v zákoně spolek zanikne též zrušením GVP. V tom případě
spolek zanikne 1 rok od rozhodnutí o zrušení GVP.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Jakákoliv změna nebo doplnění stanov může být uskutečněna pouze usnesením členské
schůze.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou občanského sdružení konanou dne
18. 11. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 18. 11. 2015.
3. Znění těchto stanov je účinné od 19. 11. 2015, předseda spolku svým podpisem potvrzuje
správnost toto úplného znění stanov pro účely změny zápisu ve spolkovém rejstříku a
založení stanov do sbírky listin.

V Praze, dne 18. 11. 2015

