STANOVY
Spolku rodičů a přátel školy Klvaňova gymnázia a Střední
odborné školy zdravotní a sociální Kyjov
Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově, IČ: 711 96 854, se sídlem
třída Komenského 549/23, je právnickou osobou – spolkem dle zákona č. 89/2012
Sb.(občanský zákoník), zapsaným ode dne 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského
soudu v Brně v oddíle L, vl. 1580. Dne 5. 11. 2014 se stala platnou smlouva o fúzi spolků, na
základě které ke dni 1. 1. 2015 jeden ze spolků - Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy,
IČ: 265 93 637, zanikne v rámci procesu sloučením se Sdružením rodičů a přátel školy při
Klvaňově gymnáziu v Kyjově bez likvidace. Na zasedání členské schůze Zanikajícího spolku
a valné hromady Nástupnického spolku byl schválen nový název spolku a schváleny jeho
nové stanovy, odpovídající platné právní úpravě, následujícího znění:
I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Spolek rodičů a přátel školy Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické
a sociální Kyjov je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných
zástupců žáků a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného
zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „SRPŠ“).
2. Sídlem SRPŠ je třída Komenského 539/23, 697 01 Kyjov.
3. Hlavním posláním spolku je vzájemná spolupráce rodičů a zákonných zástupců
studentů s Klvaňovým gymnáziem a Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální
Kyjov (dále jen „škola“) při prosazování společných zájmů.
II.
Činnost SRPŠ
Činnost SRPŠ je zaměřena především na:
1. účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání
2. respektování práv, potřeb a zájmů studentů a pomoc rodičům při jejich
prosazování
3. podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli;
4. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na
podporu školy a jejích studentů
5. materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a
sportovního rázu, seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze
strany rodičů
6. pomáhá při získávání dárců a sponzorů

III.
Členství v SRPŠ
1. Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát osoba starší 18 let, který
souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.
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2. Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se členské
schůze, volit a být volen do orgánů SRPŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky
k činnosti SRPŠ a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
3. Vznik členství v SRPŠ:
 rodiče a zákonní zástupci studentů školy se stávají automatickými členy spolku
zaplacením členského příspěvku
 ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky Výkonnému
výboru a zaplacení členského příspěvku.
4. Členství člena SRPŠ zaniká:
 u automatických členů ukončením školní docházky studenta do školy
 doručením písemné žádosti o skončení členství Výkonnému výboru;
 vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené Výborem, o
vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor SRPŠ;
 úmrtím člena;
 zánikem spolku.
5. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení
členského příspěvku, poskytnutých finančních prostředků či jiných darů.
6. Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí orgánů SRPŠ a zaplatit ve
stanovené lhůtě členský příspěvek.

IV.
Orgány SRPŠ
Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor SRPŠ
3. Předseda SRPŠ
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V.
Členská schůze
Členská schůze je tvořena všemi členy SRPŠ, je nejvyšším orgánem spolku a členové
na ní uplatňují své právo rozhodovat o náležitostech spolku.
Do působnosti členské schůze patří:
 rozhodovat o přijetí a změně stanov spolku
 určovat výši a splatnost členských příspěvků
 schvalovat návrh rozpočtu a hospodaření spolku na každý příslušný školní rok,
zprávu o činnosti spolku za uplynulé období
 volit členy Výboru SRPŠ
 rozhodnout o zániku spolku
Členskou schůzi svolává Předseda SRPŠ nejméně jedenkrát do roka.
Oznámení o konání členské schůze s určením místa a času konání musí být zveřejněno
na webových stránkách školy (www. gymkyjov.cz) nejméně 15 dnů před jejím
konáním.
Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů.
Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době
usnášení, přičemž každý člen spolku má při rozhodování 1 hlas.
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VI.
Výbor SRPŠ
Výbor SRPŠ je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost a ze své činnosti se
zodpovídá členské schůzi.
Výbor SRPŠ je složen z volených zástupců jednotlivých tříd, kdy každá třída školy
navrhuje svého zástupce do Výboru SRPŠ.
Členy Výboru volí členská schůze na funkční období jednoho školního roku.
Opětovné zvolení je možné. Každý ze členů Výboru může z této funkce odstoupit.
Opětovné zvolení je možné.
Výbor SRPŠ zejména připravuje návrh rozpočtu na každý školní rok, připravuje návrh
hospodaření, plán činnosti a předkládá tyto ke schválení členské schůzi. Výbor SRPŠ
dále navrhuje výši členského příspěvku, na pravidelných třídních schůzkách informuje
členy spolku a o činnosti výboru, vede evidenci členů SRPŠ a rozhoduje o přijetí za
člena SRPŠ.
Výbor SRPŠ se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Schůzi Výboru SRPŠ
svolává Předseda výboru. Výbor SRPŠ je usnášeníschopný za přítomnosti 2/3 většiny
všech jeho členů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.
Výbor ze svého středu volí a odvolává Předsedu výboru, místopředsedu a pokladníka.
Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, pokladník je pověřen jménem
výboru vedením evidence příjmů a výdajů.

VII.
Předseda spolku
Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Je
volen Výborem SRPŠ z řad jeho členů na dobu 3. let.
Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech spolku a plní rozhodnutí Výboru
SRPŠ.
Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru SRPŠ, svolává a řídí jeho jednání.
Předseda svolává a vede členskou schůzi, ověřuje její usnášeníschopnost a pořizuje
zápis z jejího jednání.
Předseda může být ve své činnosti zastoupen místopředsedou výboru.

VIII.
Zásady hospodaření
Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných SRPŠ.
Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu SRPŠ a
jsou odděleny od finančních prostředků školy.
Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu na každý
kalendářní rok.
Dispoziční právo k účtům SRPŠ má předseda, místopředseda a pokladník.
Evidenci hospodaření vede pokladník SRPŠ, který také zpracovává roční zúčtování
příjmů a výdajů pro jednání a toto předkládá Výboru SRPŠ.
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IX.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
 zrušením spolku s likvidací
 fúzí spolků
 rozdělením spolku.
2. O zániku SRPŠ rozhoduje členská schůze a Výbor SRPŠ provede všechny úkony,
spojené se zánikem spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se stanoví
likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPŠ.
3. Zánik SRPŠ ohlásí předseda Výboru SRPŠ řediteli školy.
4. Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne Klvaňově gymnáziu a Střední
odborné škole zdravotnické a sociální Kyjov k financování mimoškolních aktivit pro
své studenty.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
2. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze SRPŠ ve formě písemných číslovaných
dodatků.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015.

V Kyjově dne ………………………..

…………………………………………
předseda SRPŠ
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