
 

 

SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA KADAŇ 

STANOVY SPOLKU 

I. Základní ustanovení 

1. Spolek přátel Gymnázia Kadaň (dále jen „spolek“) má své sídlo v Kadani, na adrese 5. května 620, 43201 

Kadaň. 

2. Účelem spolku je provoz aktivit vedoucích ke zlepšení vzdělávání, tělovýchovy, sportu a umění na 

Gymnáziu v Kadani. 

II. Účel spolku 

1. Spolek přátel Gymnázia Kadaň (dále jen „spolek“) má své sídlo v Kadani, na adrese 5. května 620, 43201 

Kadaň. 

2. Účelem spolku je provoz aktivit vedoucích ke zlepšení vzdělávání, tělovýchovy, sportu a umění na 

Gymnáziu v Kadani. 

III. Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je 

naplňován zejména prostřednictvím těchto aktivit: 

 seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy, doplnit čárky všude   

 seznamuje rodiče s jejich úlohou při naplňování cílů školy, 

 seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování, 

 přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky, 

 spolupracuje s orgány a organizacemi státní správy a samosprávy v otázkách školství a sociální politiky 

vůči rodině a mládeži, 

 vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

 pomáhá zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací 

projekty a sportovní a kulturní akce, organizovat maturitní plesy. 

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

IV. Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě zaplacení 

ročního příspěvku. 

2. Člen spolku má právo: 

a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b. volit předsedu spolku, 

c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d. podílet se na praktické činnosti spolku. 

3. Člen spolku má povinnost: 

a. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 

b. dodržovat ustanovení stanov spolku a včas platit členský příspěvek schválený spolkem, 

c. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 

rozporu se zájmy spolku, 

d. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

b. úmrtím člena, 

c. zánikem spolku, 

d. rodičům či zákonným zástupcům žáků dnem ukončení studia žáka na škole nebo nezaplacením 

ročního příspěvku, 

e. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 



 

 

5. Spolek ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd, popř. 

školy k jednání o zásadních společných otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole, dalších zájmů dětí 

a jejich rodičů, jakož i k volbě orgánů spolku. 

V. Orgány spolku 

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a. členská schůze, 

b. předseda, 

c. rada rodičů. 

2. Nejvyšším orgánem spolku je schůze jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech 

důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b. volí předsedu a odvolává jej,  

c. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,  

d. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

e. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

f. rozhoduje o zániku spolku. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání 1/5 všech členů spolku. Usnesení přijímá 

většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku 

zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

6. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak 

je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, 

s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a 

rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný 

člen nebo zaměstnanec spolku. 

7. Předsedou se může stát kterýkoli člen spolku. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda 

se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 

8. Předseda je povinen: 

a. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov, 

b. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

d. rozhodovat o vyloučení a přijetí nových členů. 

9. Činnost spolku pomáhá řídit rada rodičů složená z volených zástupců tříd, předsedy a místopředsedy. 

Rada rodičů projednává všechny otázky v působnosti spolku a zastupuje je vůči škole, orgánům 

samosprávy a státní správy a jiným organizacím. Jednání rady rodičů se může zúčastnit každý člen 

spolku, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve rada rodičů na 

jednání ředitele, popř. další zástupce školy.  

10. K zabezpečení své činnosti a cílů může spolek vytvářet další zájmové, odborné a jiné pracovní skupiny 

dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. 

VI. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku   

1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení členskou schůzí dne 20. 10. 2015 a dnem registrace u rejstříkového 

soudu. Registrací těchto stanov pozbývají platnosti dosavadní stanovy registrované u Ministerstva vnitra. 


