
Stanovy spolku 
  
Článek I. 
Název  
Název spolku je: Sdružení rodičů při Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského,Truhlářská 

22, Praha 1 a základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, z. s. 

(dále jen „spolek”).  

  
Článek II. 
Preambule 
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem členů, který zajišťuje 
demokratickou platformou spolupráce rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců 
žáků, kteří se zajímají o vzdělávání  a výchovu dětí  v souvislosti s činností ZŠ Jiřího 
Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského (dále také „ZŠ a 
Gymnázia“).  
 
Článek III. 
Sídlo 
Sídlo spolku je na adrese: Truhlářská 22, 110 00 PRAHA 1 
  
Článek IV. 
Územní působnost a spolkový rejstřík 
Spolek  působí na území České republiky a registrován s identifikačním číslem 447 
94 924 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 2796 zapsanou dne 
1.1.2014.  
  
Článek V. 
Cíl činnosti 
1. Cílem spolku je : 
a) pomoc při zkvalitňování úrovně vzdělávání poskytovaného na ZŠ a Gymnáziu 
b) zapojení spolku do projektů a aktivit zaměřených na podporu trvale udržitelného 
rozvoje ZŠ a Gymnázia s důrazem na ochranu životního prostředí, kulturního dědictví 
a cel-kové zkvalitnění života 
c) příprava projektů a zajištění jejich realizace 
d) aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku, jakož i spolupráce s dalšími 
partnerskými spolky, resp. s fyzickými i právnickými osobami v rámci ČR, EU a 
dalších zemí, 
e) zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj 
spolku, ZŠ a Gymnázia a podporu jeho aktivit, 
f) pořádání kulturních, společenských, historických a sportovních akcí 
   



Článek VI. 
Práva a povinnosti členů 
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která se ztotožňuje s 
cílem činnosti spolku a jenž je rodičem nebo jiným zákonným zástupcem žáka či 
studenta ZŠ nebo Gymnázia. Noví členové jsou přijímáni na základě schválení 
přihlášky valným shromážděním zástupců tříd a po zaplacení členského poplatku. 
Přihláška musí obsahovat písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.   
2. Člen spolku může ukončit písemně členství bez udání důvodu. Členství je rovněž 
ukončeno ke dni, kdy hlavní rada spolku vzala ukončení členství na vědomí. Členství 
rovněž zaniká ukončením školní docházky na ZŠ nebo Gymnázium. Zaplacené 
členské příspěvky se nevracejí. 
3. Člen spolku, který ve stanovené lhůtě neuhradí členský příspěvek přestává být 
členem spolku k okamžiku konce lhůty pro uhrazení členského příspěvku (viz článek 
VIII). 
4. Každý člen spolku má právo: 
a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se jednání valného shromáždění zástupců 
tříd 
b) účastnit se aktivit pořádaných spolkem 
c) podávat návrhy a podněty pro činnost spolku a hlavní rady spolku 
d) kdykoliv se písemně vyjádřit k aktivitám spolku 
e) kandidovat do hlavní rady spolku 
f) kandidovat na zástupce třídy do orgánu valného shromáždění zástupců tříd 
  
5. Všichni členové spolku mají povinnost: 
a) dodržovat stanovy spolku 
b) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené těmito stanovami a valným 
shromážděním zástupců tříd 
c) dbát na dobré jméno spolku a podporovat jeho činnost 
  
Článek VII. 
Orgány spolku 
Spolek  má dvě úrovně orgánů: 
A. základní třídní orgány – zástupci jednotlivých tříd 
Zástupci jednotlivých tříd jsou voleni z řad členů spolku v jednotlivých třídách. Člen 
spolku může být zástupcem třídy pouze v té třídě, kde je zákonným zástupcem žáka 
či studenta ZŠ nebo Gymnázia. 
Zástupci tříd zodpovídají hlavní radě spolku za vedení základní evidence členů v 
jednotlivých třídách a za vybírání členských příspěvků ve třídách, kde jsou zvolenými 
zástupci tříd. Tuto písemnou evidenci členů za svou třídu jsou povinni předat 
písemně k rukám předsedy spolku nejpozději k datu konání prvního valného 
shromáždění zástupcůtříd v daném školním roce. 
Vybrané členské příspěvky jsou povinni předat na běžný účet spolku, jehož číslo jim 
bude předáno hlavní radou spolku, nebo je předají v hotovosti do pokladny spolku, a 



to nejpozději do data konání prvního valného shromáždění spolku v daném školním 
roce. 
Zástupci tříd jsou povinni k datu první schůze valného shromáždění zástupců tříd v 
daném školním roce doložit písemně k rukám předsedy spolku svou volbu 
zástupcem třídy (např. zápisem z rodičovské schůzky třídy, kde byli zvoleni 
zástupcem třídy). 
Zástupci tříd jsou povinni se účastnit všech schůzí valného shromáždění zástupců 
tříd. Pokud se valného shromáždění spolku nemohou zúčastnit, jsou povinni se 
písemně (emailem)  omluvit předsedovi spolku nejpozději v den konání schůze 
valného shromáždění zástupců tříd, resp. před jejím zahájením. Současně s tím 
písemně (emailem) doručí podněty své třídy pro činnost spolku a většinové 
stanovisko členů spolku ze své třídy  projednávaným bodům schůze valného 
shromáždění zástupců, pokud stanovisko bylo předmětem hlasování v příslušné 
třídě. 
  
B. centrální orgány spolku – vedení spolku 
Centrálními orgány spolku jsou: 
a) valné shromáždění zástupců tříd  
b) hlavní rada spolku 
c) předseda spolku 
d) revizor spolku (jako fakultativní orgán) 
Valné shromáždění zástupců tříd je nejvyšším orgánem spolku. Schůze valného 
shromáždění zástupců tříd se koná, jestliže je svolá hlavní rada spolku, a to nejméně 
jednou ročně. Hlavní rada spolku je povinna svolat mimořádnou schůzi  valného 
shromáždění zástupců tříd pokud o to písemně požádá alespoň čtvrtina členů spolku 
nebo polovina zástupců tříd ve valném shromáždění zástupců tříd. Každý člen spolku 
má právo účastnit se schůze valného shromáždění zástupců tříd. Každý zástupce 
třídy má stejnou váhu hlasu bez ohledu na počet členů spolku ve třídě, jejímž je 
zástupce ve valném shromáždění zástupců tříd. 
Valné shromáždění zástupců projednává a schvaluje zejména: 
a) změny a doplňky stanov spolku, 
b) zprávu o činnosti spolku, 
c) zprávu o hospodaření spolku, 
d) schvaluje kritéria výběru podporovaných projektů, 
e) schvaluje finanční a nefinanční dary spolku, 
f) vyloučení členů, 
g) změnu výše členských příspěvků, 
h) přijímá nové členy spolku, 
ch) jmenuje hlavní radu spolku, 
i) další body, které jsou navrženy hlavní radou spolku nebo některým ze členů 
spolku. 
Valné shromáždění zástupců tříd je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně 
polovina zástupců tříd. Usnesení valného shromáždění zástupců tříd jsou přijímána 
nadpolovičními hlasy přítomných zástupců tříd.  Poté co se na schůzi  nesešlo řádné 



usnášeníschopné valné shromáždění zástupců tříd, může předsedající po 30 
minutách prohlásit schůzi valného shromáždění zástupců tříd za náhradní schůzi, na 
které je usnášeníschopné valné shromáždění zástupců tříd při zastoupení 30 % 
zástupců tříd z celkového počtu zástupců tříd. Usnesení valného shromáždění 
zástupců tříd jsou na náhradní schůzi přijímána všemi hlasy přítomných zástupců 
tříd. 
Všechna hlasování a volby do orgánů spolku se provádějí aklamací. Hlasování o 
zániku spolku je možno uskutečnit pouze při účasti minimálně 4/5 všech členů spolku 
a to dvoutřetinovou většinou hlasů. 
O průběhu schůze valného shromáždění zástupců tříd se pořizuje zápis, který poté 
obdrží písemně (emailem) do 5 dnů od konání schůze valného shromáždění všichni 
zástupci tříd. 
Hlavní rada spolku je výkonným orgánem spolku. Za svou činnost je odpovědná 
valnému shromáždění zástupců tříd. Hlavní rada spolku je jmenována valným 
shromážděním zástupců tříd. Hlavní rada má nejméně tři členy z toho alespoň 
jednoho za ZŠ a jednoho za Gymnázium. 
Působnost  hlavní rady spolku jsou zejména: 
a) schvalovat konečné přidělení finančních a nefinančních darů spolku  
b) zřizovat pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činností a usměrňovat jejich 
činnost, 
c) informovat členy spolku o aktuálních skutečnostech týkajících se činnosti spolku, 
d) vést evidenci všech členů spolku, 
e) svolávat schůzi valné shromáždění zástupců tříd 
f) připravovat a předkládat valnému shromáždění zástupců tříd zprávu o činnosti a 
zprávu o hospodaření, 
g) zajišťovat vedení účetnictví a personální obsazení dle potřeb spolku, 
h) schvalovat členství spolku v dalších organizacích a účast nebo partnerství 
spolku na projektech a aktivitách třetích stran 
Hlavní rada spolku volí a odvolává předsedu spolku. Předseda spolku je volen ze 
členů hlavní rady spolku. Statutárním zástupcem spolku je předseda. Statutární 
zástupce je oprávněn k samostatnému jednání jménem spolku. Závažná rozhodnutí 
vyplývající ze samostatného jednání (především finanční transakce nad 5 000,- Kč) 
je statutární zástupce povinen předem projednat s ostatními členy hlavní rady spolku. 
V nepřítomnosti předsedy jedná jménem spolku jim písemně pověřený člen hlavní 
rady spolku. 
Hlavní rada spolku se schází k jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát  za 12 
měsíců. Hlavní rada spolku je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejích  členů. 
Usnesení hlavní rady spolku je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina 
všech členů hlavní rady spolku. 
Z jednání hlavní rady spolku se pořizuje zápis. Zapisovatel je určen předsedajícím na 
začátku jednání. Zápis je  doručen zapisovatelem i všem zástupcům tříd do 10 dnů 
od jednání e-mailem. 



Revizor spolku kontroluje účetnictví spolku včetně pomocných evidencí. O kontrole 
vyhotoví písemnou zprávu, kterou předloží jednou ročně na nejbližší schůzi  valného 
shromáždění zástupců tříd ke schválení. 
  
Článek VIII. 
Lhůty 
Konec lhůty pro uhrazení členského příspěvku se stanovuje do 30. září příslušného 
školního roku pokud hlavní rada spolku nestanoví svým usnesením jiný termín. 
  
Článek IX. 
Hospodaření spolku 
Spolek je neziskovou organizací. Rozpočtový přebytek bude využíván v souladu s 
článkem V. těchto stanov. 
Majetek spolku tvoří: 
a) členské příspěvky, 
b) dotace, 
c) darů a příspěvků, 
d) ostatní příjmy a pořízený majetek. 
  
O minimální výši členského příspěvku rozhoduje valné shromáždění zástupců tříd 
Za vedení účetnictví odpovídá pověřený člen hlavní rady spolku. 
  
Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 
Spolek může na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku vydat organizační a 

jednací řád. 

V případě zrušení spolku s jeho likvidací připadne likvidační zůstatek ZŠ a 

Gymnázium v poměru 1:2. 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného 
shromáždění zástupců tříd nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.  
 
  
 


