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Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu prof. Jana Patočky 
 

STANOVY SPOLKU 

I. 

Preambule 

1. Podle § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „OZ“), se občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
považuje za spolek ve smyslu OZ. 
  

2. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity Sdružení rodičů a přátel 
školy při Gymnáziu prof. Jana Patočky (IČ 64934268). 

 

II. 

Název 

Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu prof. Jana Patočky (dále jen 
„Spolek“).  

 

III. 

Sídlo 

Adresa sídla:  Jindřišská 966/36, Praha 1, 110 00 

 

IV. 

Stanovy 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, 
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

 

V. 

Cíle, poslání a principy Spolku 

1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů nebo zákonných zástupců dětí studujících na 
Gymnáziu prof. Jana Patočky, IČ: 60449004, se sídlem Jindřišská 966/36, Praha 1, 110 00, 
přátel školy a občanů, kteří se zajímají o práci a výchovu dětí tamtéž. Činnost Spolku je 
zaměřena na koordinaci výchovného působení rodiny a školy a na dobrovolnou pomoc škole 
při plnění jejího poslání. 

2. Spolek zejména: 

• seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a záměry školy, 
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• seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 
vyřizování, 

• přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při 
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí a prostředí školních zařízení 
a za tímto účelem zajišťuje výběr finančních a materiálních příspěvků. 

 

VI. 

Činnost Spolku 

1. Spolek vykonává činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak 
je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z činností Spolku není podnikáním. 

2. Činnost může být financována především –  ale nejenom – z členských příspěvků, grantů a 
sponzorských darů. Je-li při výkonu činnosti dosaženo příjmu, použije jej Spolek k pokrytí 
nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu činnosti Spolku 
nepřesáhnou náklady.  

 

VII. 

Členství 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 

2. Členem Spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce dítěte studujícího na Gymnáziu 
prof. Jana Patočky (dále jen „GPJP“) a studenti starší 18 let. 

3. Členy mohou být i další fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s účelem Spolku a chtějí 
působit v jeho rámci (přátelé školy). 

4. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku a dobrovolným projevem vůle stát 
se jeho členem. Zaplacením členského příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán 
těmito stanovami Spolku. 

5. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

6. Členství se obnovuje každoročně uhrazením ročního příspěvku – příspěvek se váže na člena 
Spolku (jeden příspěvek i za více dětí studujících GPJP). 

7. Členství ve Spolku zaniká: 
 

• dobrovolným ukončením členství – dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství Výboru Spolku;  

• neuhrazením členského příspěvku ve stanoveném termínu; výše a termín bude zvěřejněn na 
webových stránkách GPJP nebo viz bod IX/1 

• úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

• vyloučením člena. Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku 
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Kolegium rodičů má právo 
vyloučit člena z důvodu porušení Stanov; 
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• zánikem Spolku. 

8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti člena 

1. Každý člen Spolku má právo: 
 

• podílet se na činnosti Spolku; 

• být pravidelně informován o dění ve Spolku; 

• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své 
podání v přiměřené době; 

• volit a být volen do všech orgánů Spolku; 

• být informován o hospodaření Spolku a činnosti Výboru; 

• požadovat na členech Kolegia součinnost při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí 
ve vztahu ke škole, případně se nechat Kolegiem zastupovat; 

• účastnit se schůze Kolegia zástupců tříd. 

2. Každý člen Spolku má povinnost: 
 

• platit řádně a včas členské příspěvky; 

• chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; 

• dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí Kolegia a Výboru; 

• dle svých možností se podílet na činnosti Spolku. 

 
IX. 

Členské příspěvky 

1. Výši a termín splatnosti členského příspěvku určí Kolegium rodičů na začátku každého školního 
roku a zveřejní ho na webových stránkách GPJP, a to vč. informace o aktuálním bankovním 
spojení. 

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit, jsou-li pro to vážné 
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor. 

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena v odůvodněných případech odložit. O 
odložení splatnosti rozhoduje Výbor. 

 
X. 

Orgány Spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:  
 

• Kolegium rodičů (dále též „Kolegium“); 
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• Výbor kolegia (dále též „Výbor“). 

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet 
neklesl pod polovinu, mohou kooptovat (doplnit volbou) náhradní členy svého orgánu do 
nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve 
Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Kolegiem. 

 
XI. 

Kolegium rodičů 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Kolegium rodičů, které jakožto shromáždění delegátů nahrazuje 
členskou schůzi Spolku. 

2. Výbor vede seznam členů  Kolegia rodičů. V seznamu členů se u každého člena Kolegia 
uvádějí následující údaje: 
Jméno a příjmení     
Bydliště  / datum narození 
E-mail    
Datum zvolení člena Kolegia. 

3. Noví členové Kolegia podepisují Prohlášení o souhlasu s poskytnutím výše uvedených osobních 
údajů k evidenci ve Spolku a pro potřeby právních úkonů Spolku.     

4. Výbor každoročně aktualizuje seznam členů Kolegia k 31. 12. daného roku, dle výsledku voleb 
na třídních schůzkách a zveřejní jej na webových stránkách GPJP. 

5. Výbor provede výmaz člena Kolegia ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.   

6. Zasedání Kolegia se může konat jako řádné nebo mimořádné. 

7. Řádné zasedání Kolegia je předseda Výboru povinen svolat nejméně dvakrát za rok, jinak podle 
potřeby. Nesvolá-li předseda řádné zasedání Kolegia v řádném termínu, svolá jej jiný člen 
Výboru, a pokud jej nesvolá ani tento, jsou zasedání Kolegia oprávněni svolat společně členové 
Kolegia, mající alespoň 1/3 hlasů. 

8. Mimořádné zasedání Kolegia je povinen předseda svolat, požádá-li o jeho svolání více než 1/3 
členů Spolku nebo 3 členové Kolegia, a to nejpozději do 3 kalendářních měsíců. Nesvolá-li 
předseda mimořádné zasedání Kolegia do 30 dnů od doručení oprávněného podnětu k jejímu 
svolání podle věty první tohoto odstavce, může vypsat mimořádné zasedání Kolegia 
navrhovatel podnětu. Mimořádnému zasedání Kolegia přísluší rozhodovat pouze o věcech, 
které vedly k jeho svolání a byly uvedeny v pozvánce a programu tohoto zasedání Kolegia. 

9. Zasedání Kolegia svolává předseda Výboru písemně nejpozději 14 dnů před jeho konáním 
a navrhuje jeho program. O jeho konání je povinen svolavatel vyrozumět členy vhodným 
způsobem (e-mailem) pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

10. Předseda Výboru může zasedání Kolegia odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo 
svoláno.  

11. Kolegium projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro 
následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů 
a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do jeho působnosti 
přísluší: 

• schvalovat jeho program jednání a zápis; 
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• volit a odvolávat členy Výboru; 

• přijímat a posuzovat zprávy předsedy a členů Výboru; 

• měnit, případně doplňovat stanovy; 

• usnášet se o návrzích členů Výboru, Kolegia i jednotlivých členů Spolku; 

• usnášet se o další formě existence Spolku; 

• schvalovat výši a termín splatnosti členského příspěvku, přehled hospodaření (příjmů a 
výdajů) a plánované výdaje Spolku; 

• rozhodování o všech záležitostech Spolku, které mu dle přísl. právních předpisů či stanov 
náleží nebo které si k rozhodování vyhradí; 

• rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku; 

• při likvidaci Spolku určí osobu likvidátora, rozhodne o naložení s majetkem Spolku v 
souladu s účelem Spolku a schválí konečný likvidační zůstatek; 

• rozhodnout o přeměně Spolku. 

12. Zasedání Kolegia řídí předseda, případně jeho zástupce. 

13. Počet hlasujících členů Kolegia (dále jen „delegát“) odpovídá počtu tříd gymnázia v aktuálním 
školním roce. 

14. Kolegium je usnášeníschopné při přítomnosti delegátů s alespoň polovinou všech hlasů. Pokud 
není usnášeníschopné, je předseda oprávněn svolat další zasedání Kolegia, které bude 
usnášeníschopné při přítomnosti alespoň 20 % všech delegátů. Při hlasování rozhoduje prostá 
většina hlasů přítomných. Při rozhodování o změně stanov a formě existence Spolku rozhoduje 
75% většina hlasů všech delegátů. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Kolegium schopno se 
usnášet.  

15. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý delegát má jeden hlas. 

16. Delegáti vykonávají svou funkci osobně. V jednotlivém případě mohou zmocnit jiného 
delegáta, aby za ně při jejich neúčasti hlasoval. 

17. Delegátem se stává člen Spolku, který je zvolen členy Spolku v jednotlivých třídách gymnázia. 

18. Volba delegátů probíhá v každé třídě gymnázia, a to zpravidla po skončení první třídní schůzky 
v daném školním roce. Za každou třídu je volen jeden delegát. Nového delegáta do Kolegia za 
příslušnou třídu lze zvolit i formou hlasování per rollam. Funkce delegáta zaniká oznámením 
Spolku, a to ke dni oznámení, nebo odvoláním na dílčí schůzi třídy, za kterou byl zvolen, nebo 
ukončením maturitního ročníku dítěte delegáta. 

19. Delegát přednáší na zasedání Kolegia stanoviska schůzek příslušné třídy, připomínky, podněty, 
stížnosti a doporučení členů třídy. Na schůzkách třídy informuje členy o jednání Kolegia rodičů 
a Výboru kolegia. 

20. Každý delegát je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení 
záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání. Požaduje-li 
delegát na zasedání sdělení o skutečnostech, které daný právní předpis uveřejnit zakazuje nebo 
jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Tento odstavec 
se vztahuje přiměřeně i na schůze tříd. 
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21. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Kolegia do čtrnácti dnů od jeho ukončení. Není-li 
to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo Kolegium. Ze 
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

22. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání Kolegia. 

XII. 

Výbor kolegia 

1. Statutárním orgánem je Výbor kolegia. 

2. Výbor má tři členy volené Kolegiem rodičů z řad členů Kolegia, a to předsedu, místopředsedu 
a druhého místopředsedu, který je zároveň pokladníkem. 

3. Předseda je oprávněn zastupovat Spolek při jednání navenek. Pro právní jednání za Spolek 
učiněné písemnou formou je nutný podpis předsedy a jednoho místopředsedy. 

4. Předseda svolává Výbor k zasedání podle potřeby. Minimálně však dvakrát v roce. Výbor jedná 
o všech záležitostech činnosti Spolku, pokud nejsou tyto vyhrazeny Kolegiu. Pro svolání a řízení 
zasedání Výboru se použijí pravidla pro svolání a řízení zasedání Kolegia v čl. XI. přiměřeně. 

5. K platnému usnesení Výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Výboru. V 
případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.  

6. K přijetí usnesení Výboru lze též použít e-mailového hlasování Výboru, kdy předseda rozešle 
návrh usnesení všem členům Výboru zároveň s uvedeným termínem do kdy (datum a čas) je 
třeba hlasovat. Současně je o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Každý hlasující zasílá 
svůj hlas formou e-mailové odpovědi zaslané všem členům Výboru. K platnému usnesení je 
třeba nadpoloviční většina hlasů hlasujících členů Výboru. O takovémto usnesení vyhotoví 
předseda protokol s počtem hlasů a zašle jej do tří dnů po ukončení hlasování všem členům 
Výboru.  

7. O všech jednáních a hlasováních Výboru se sepisuje protokol, který ověří svým podpisem 
předseda a minimálně jeden další člen Výboru přítomný daného jednání. 

8. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a usneseními Kolegia po celé své funkční 
období.  

9. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 
navrhuje Kolegiu změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování 
poslání Spolku. 

10. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi zasedáními Kolegia, dohlíží na dodržování 
Stanov, dbá o rozvoj Spolku.  

11. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

12. Do působnosti Výboru náleží: 

- svolávat zasedání Kolegia; 

- předkládat Kolegiu přehled hospodaření a plánované výdaje Spolku. 

- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku; 

- rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, kteří 
o to požádali, pokud pro to existují závažné důvody; 
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XIII. 

Majetek a hospodaření Spolku 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, 
z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu 
svého majetku.  

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 
použity k financování činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku, a dále je možno je 
použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činnosti Spolku.  

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí 
to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním 
nebo charitativním účelům.  

XIV. 

Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Kolegia nebo z jiného 
důvodu stanoveného zákonem. 

2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na 
právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor určený Kolegiem. Likvidátor sestaví do 20 dní 
od svého povolání do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v Sídle 
Spolku všem členům Spolku. 

3. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne Kolegium o naložení s majetkem Spolku v 
souladu s účelem Spolku. 

4. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů 
Spolku nezbytné. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který 
schválí Kolegium. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor 
povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Kolegium předchozí návrh 
zamítlo.  

5. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

6. Konečný likvidační zůstatek likvidátor převede bez zbytečného odkladu na účet GPJP po 
předchozím souhlasu ředitele gymnázia. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno zasedáním Kolegia rodičů konaným dne 22. 3. 2018, což je 
potvrzeno zápisem ze dne 27. 3. 2018, a nahradily stanovy ze dne 22. 3 1996. 

2. Znění těchto Stanov je účinné od data schválení. 


