Stanovy občanského sdružení
Článek I.
Název a sídlo občanského sdružení:
S d r u ž e n í r o d i č ů a p ř át e l d ě t í š k o l y p ř i G y m n á z i u V . B . T ř e b í z s k é h o , S l a n ý
Smetanovo náměstí 1310, Slaný, PSČ 274 01
IČO: 487 05 489
Článek II.
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je nezisková organizace.
Článek III.
Cíle sdružení
1. Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci s dalšími
tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační,
poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové
organizace. Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno žákům a zaměstnancům školy,
případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.
2. K plnění těchto cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob a vybírá členské
příspěvky.
Článek IV.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
Stanovami a cíli sdružení.
2. Členství vzniká zaplacením příspěvku pro daný školní rok.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze sdružení oznámené písemnou formou,
b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
c) zrušením členství,
d) zánikem občanského sdružení,
e) nezaplacením příspěvku pro daný školní rok.
Článek V.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen má právo především:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit a být volen do orgánů sdružení,
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat jejich řešení
d) účastnit se akcí, které pořádá sdružení
e) být informován o činnosti, hospodaření a výsledcích hospodaření sdružení.
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2. Člen má za povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
Článek VI.
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) předsednictvo výboru
Článek VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové SRPDŠ při Gymnáziu V. B. Třebízského, Slaný.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává valnou
hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změně stanov sdružení,
b) schvaluje plán sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení a roční uzávěrku,
c) rozhoduje o zrušení členství členů,
d) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů.
Článek VIII.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Členy výboru jsou třídní důvěrníci volení v každé třídě Gymnázia V. B. Třebízského při schůzce
rodičů – členů sdružení. Podmínkou zvolení třídním důvěrníkem je souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů sdružení v dané třídě.
Funkce třídního důvěrníka zaniká:
− dobrovolným odstoupením třídního důvěrníka z funkce,
− úmrtím třídního důvěrníka.
− odchodem dítěte třídního důvěrníka na jinou školu,
− odvoláním třídního důvěrníka nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení v dané třídě
při schůzce rodičů. Písemný návrh na odvolání třídního důvěrníka se zdůvodněním může
podat výbor sdružení nebo členové sdružení dané třídy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. V čele výboru je předseda,
který svolává nejméně dvakrát ročně jednání výboru.
4. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsednictvo,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) v rámci rozpočtu rozhoduje o vynaložení finančeních prostředků sdružení podle článku III
těchto stanov.
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5. Výbor se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení musí být přijato
nadpoloviční většinou přítomných.
Článek IX.
Předsednictvo výboru
1. Předsednictvo výboru má tři členy, předsedu, hospodáře a zapisovatele.
2. Předsednictvo připravuje materiály pro jednání výboru.
3. Předseda sdružení zastupuje SRPDŠ navenek, jedná jeho jménem a je jediným statutárním
zástupcem společnosti.
4. Hospodář sdružení spravuje finanční prostředky a movitý majetek SRPDŠ a vede daňovou
evidenci.
5. Zapisovatel pořizuje a distribuuje zápisy z jednání valné hromady a výboru.
Článek X.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem.
2. Sdružení vede jednoduché účetnictví.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary fyzických a právnických osob,
b) granty a dotace,
c) členské příspěvky.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového rozpočtu schváleného valnou hromadou.
6. Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností sdružení může být bezúplatně věnován
Gymnáziu V. B. Třebízského Slaný, Smetanovo náměstí 1310 – příspěvkové organizaci, která jej
zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicí školy o evidenci majetku.
Článek XI.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné
hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
2. Při zániku dobrovolným rozpuštěním rozhodne valná hromada o způsobu majetkového
vypořádání.

Slaný 16. listopadu 2010
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