
STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU VYSOKÉ MÝTO, 

Z.S. 

 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

1. Název a sídlo 

Název občanského sdružení: Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z.s. (dále jen “Sdružení rodičů 

GVM, z.s.” nebo „spolek“). 
Sídlo spolku: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto, PSČ 566 01 

 

2. Postavení Sdružení rodičů GVM, z.s. 
a) Sdružení rodičů GVM, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků gymnázia a 
jiných osob, kteří se zajímají o výuku, výchovu a zájmovou činnost žáků Gymnázia Vysoké Mýto. 
b) Sdružení rodičů GVM, z.s. hájí práva a zájmy žáků. 
c) Sdružení rodičů GVM, z.s. je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a 
jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného 
respektování. 
d) Sdružení rodičů GVM, z.s. je právnickou osobou. 

 

3. Princip Sdružení rodičů GVM, z.s. 
a) Sdružení rodičů GVM, z.s. pracuje na principu demokracie, občanské tolerance a morálky, dbá na 
dodržování zákonů a dobrých mravů. 
b) Rozhodování se provádí hlasováním, platí rozhodnutí většiny hlasů členů přítomných na jednání 
příslušného orgánu Sdružení rodičů GVM, z.s. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy. 

 

 

II. Účel spolku a hlavní činnost spolku 

 

1. Činnost Sdružení rodičů GVM, z.s. je zaměřena zejména na: 
a)  respektování práv, potřeb a zájmu žáků, 
b)  vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole, 
c)  zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání, 
d) koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či výchovného zařízení a 
města, 
e)  vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli. 

 

2. Ke splnění svých cílů Sdružení rodičů GVM, z.s. 
a) zjišťuje: 
- úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy, 
- názory rodičovské veřejnosti na způsob výuky, výchovné působení pedagogů, rozvíjení zájmové činnosti, 
prospěch a chování žáků, 
b) se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje o 
- uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství, 
- zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou, 
c) informuje své členy i ostatní rodiče o konkrétních aktivitách Sdružení rodičů GVM, z.s. a jejich 
výsledcích, 
d) spolupracuje na zajištění nebo organizaci aktivit přispívajících k rozvoji tělesných i duševních dispozic 
žáků, 
e) předkládá stanoviska, podněty a doporučení související se vzděláváním a mimoškolní činností žáků 
státní správě, odborné i uživatelské veřejnosti. 
 
 
 



III. Orgány Sdružení rodičů GVM, z.s. 

 

1. Orgány Sdružení rodičů GVM, z.s. 
Orgány Sdružení rodičů GVM, z.s. jsou členská schůze a výbor. 

 

2. Členská schůze 
a) Členská schůze je nejvyšší orgán Sdružení rodičů GVM, z.s. a je tvořena všemi jeho členy.  
b) Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to 
v termínu mezi 1. zářím až 30.listopadem příslušného školního roku. Předseda výboru je povinen svolat 
do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. 
Informaci o konání zasedání členské schůze sdělí předseda výboru vyvěšením oznámení o konání členské 
schůze na úřední desce školy, tj. Gymnázia Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto, PSČ 566 
01, případně ještě dalším jiným vhodným způsobem, a to nejpozději třicet dní před jejím konáním. 
Součástí informace je návrh programu zasedání.  
c) Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
- volí výbor a odvolává jej, 
- schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení rodičů GVM, z.s. za uplynulý školní rok, 
- schvaluje výši členského příspěvku a mimořádného příspěvku a termíny jejich splatnosti, 
- schvaluje rozpočet Sdružení rodičů GVM, z.s. na stávající školní rok  
d) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

 

3. Výbor 
a) Výbor je kolektivním orgánem, v čele s předsedou, který zajišťuje chod Sdružení rodičů GVM, z.s. a 
naplňování cílů Sdružení rodičů GVM, z.s. 
b) Výbor je tvořen vždy nejméně jedním zástupcem z každé třídy. 
c) Pro zajištění chodu Sdružení rodičů GVM, z.s. volí výbor předsedu, místopředsedu, pokladníka, 
jednatele a revizní komisi. 
- místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo pokud mu zdravotní stav nedovolí 
funkci vykonávat anebo jej k tomu předseda písemně zmocní, 
- pokladník vede účetní a finanční agendu spolku, 
- jednatel vede písemnou agendu spolku, 
- revizní komise kontroluje vedení účetní agendy, správnost a soulad s rozpočtem poskytnutých finančních 
prostředků a to nejméně jedenkrát ročně; stav peněžních prostředků na bankovním účtu a v hotovosti 
kontroluje revizní komise nejméně dvakrát ročně. Revizní komise pracuje v počtu dvou členů. 
d) Oprávnění jednat jménem Sdružení rodičů GVM, z.s. mají předseda, místopředseda, jednatel nebo 
pokladník, a to i samostatně. Tito zástupci výboru Spolku jsou jeho statutárním orgánem.  
e) Výbor připravuje veškeré materiály pro členské schůze Sdružení rodičů GVM, z.s. 
f) Výbor sestavuje plán práce a rozpočet Sdružení rodičů GVM, z.s. na stávající školní rok. 
g) Výbor se schází dle plánu práce. V případě potřeby svolává mimořádnou schůzi jeho předseda. 
h) V případě poklesu členů výboru jmenuje výbor náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze. 

 

IV. Členství ve spolku 

 

1. Členství ve Sdružení rodičů GVM z.s. 
Členem Sdružení rodičů GVM z.s. se stává na základě písemné přihlášky rodič, zákonný zástupce žáka 
Gymnázia Vysoké Mýto nebo jiná osoba, která se zajímá o výuku, výchovu a zájmovou činnost žáků 
studujících na Gymnáziu Vysoké Mýto a souhlasí se stanovami sdružení. 
Členství ve Sdružení rodičů GVM z.s. vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, 
který o jejím přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. 
Členství ve Sdružení rodičů GVM z.s. trvá po dobu uvedenou v písemné přihlášce (např. po dobu studia 
žáka na Gymnáziu Vysoké Mýto), pokud není dohodnuto jinak. 
Členství ve Sdružení rodičů GVM z.s. končí nezaplacením členského příspěvku nebo písemným 
oznámením člena o ukončení členství zaslaného výboru Sdružení rodičů GVM z.s., případně z jiného 
důvodu stanoveného zákonem. 

 

 



2. Práva člena Sdružení rodičů GVM z.s. jsou: 
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
b) volit výbor spolku, 
c) být volen do výboru 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
e) aktivně se spolupodílet na činnosti Sdružení rodičů GVM z.s., 
f) nahlédnout do účetní, finanční a ostatní evidence Sdružení rodičů GVM z.s., 
g) být přítomen při schůzi výboru s hlasem poradním bez práva hlasovat. 

 

3. Povinnosti člena Sdružení rodičů GVM z.s. jsou: 
a) dodržovat stanovy Sdružení rodičů GVM z.s., plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení rodičů GVM z.s., 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení rodičů GVM z.s., 
d) platit členské příspěvky schválené členskou schůzí spolku 

 

 

V. Hospodaření 

 

1. Způsob hospodaření 
a) Hospodaření Sdružení rodičů GVM, z.s. je podřízeno jeho cílům uvedeným v bodě II. těchto stanov s 
ohledem na platné právní normy a předpisy. 
b) O hospodaření Sdružení rodičů GVM, z.s. je výbor povinen vést řádným způsobem zápisy v účetních 
knihách a jiných evidencích tak, aby bylo správné, průkazné a pravdivé. 
c) Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví. 
d) Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok je součástí zprávy o činnosti Sdružení rodičů GVM, z.s. 
přednesené na členské schůzi. 
e) Proti hospodaření Sdružení rodičů GVM, z.s. má právo vznést odůvodněný odpor každý ze členů. Při 
vyslovení odporu k hospodaření Sdružení rodičů GVM z.s. je členskou schůzí zvolena tříčlenná kontrolní 
komise, která má právo prověřit všechny dokumenty a vztahy související se sdružením a posoudit jejich 
platnost. Zpráva o výsledku šetření vzneseného odporu je součástí zprávy o činnosti na následující členské 
schůzi. 

 

2. Zdroje majetku tvoří zejména: 
a) členské příspěvky, 
b) mimořádné příspěvky, 
c) výnosy z vlastního majetku, 
d) dary fyzických a právnických osob, 
e) výnosy z akcí pořádaných Sdružením rodičů GVM, z.s. nebo za jeho účasti, 
f) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů. 

 

3. Příspěvky členů 
Výši členského příspěvku a datum jeho splatnosti schvaluje členská schůze na každý školní rok.  
Pokud rodiče mají na škole více žáků, mohou platit členský příspěvek pouze jednou.  
Členská schůze může rozhodnout o mimořádném příspěvku a datu jeho placení, a to i jen pro určitou 
skupinu členů. V případě mimořádné situace hodné zvláštního zřetele může o tomto mimořádném 
příspěvku rozhodnout výbor. Rozhodnutí výboru je pak následně předloženo na členské schůzi k 
dodatečnému schválení. Tento mimořádný příspěvek je dobrovolný a jeho nezaplacení neubírá členovi 
práva ani další povinnosti. 
V případech hodných zvláštního zřetele (např. sociální nouze) může na základě písemné žádosti výbor 
jednotlivé členy od placení členského příspěvku nebo mimořádného příspěvku osvobodit. Toto 
osvobození od placení členského příspěvku nebo mimořádného příspěvku platí vždy jen na daný školní 
rok a neupírá členovi práva ani další povinnosti. 

 

VI. Zánik nebo zrušení 
 

Sdružení rodičů GVM, z.s. může zaniknout nebo být zrušeno: 



a) rozhodnutím členské schůze, 
b) rozhodnutím státních orgánu. 
O zrušení Sdružení rodičů GVM o.s. rozhoduje hlasování většiny všech členů spolku přítomných na 
členské schůzi. Majetkové vypořádání provede tříčlenná likvidační komise zvolená členskou schůzí. 
Součástí rozhodnutí o zrušení sdružení je i způsob naložení s likvidačním zůstatkem. 

 
 
Účinnost od 10.11.2016 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 10.11.2016 
 
Zapsal:  JUDr. Eva Vaňková 
 
 
Ověřil: MUDr. Zdenka Fenclová 


