Stanovy
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ, z. s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze 3,
Komenského náměstí 9/400.

Čl. 2
Charakter spolku
Cílem a posláním spolku je všestranná podpora Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, ZUŠ.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a) podpora studentů na soutěžích doma i v zahraničí,
b) podpora studentů na akcích v sídle školy i mimo budovu školy, pořádaných Gymnáziem a Hudební
školou hl. m. Prahy, ZUŠ,
c)

podpora studentů při reprezentaci školy doma i v zahraničí.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) spolupráce s vedením školy,
b) organizování kampaní a akcí na podporu studentů,
c)

pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

d) účast ve správních i jiných řízeních.

Čl. 5
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která chce svojí činností přispět k realizaci základního cíle
společnosti.
Členství vzniká splněním podmínky dané zaplacením členských příspěvků.
Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
b) posuzovat zprávy o činnosti spolku,

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) hájit zájmy spolku a jeho členů,
c)

platit ve stanoveném termínu členské příspěvky,

d) seznamovat se s podmínkami členství a veškerými informacemi vydanými spolkem.
Práva a povinnosti členů se řídí platnými právními předpisy a vycházejí z etického a kulturního poslání a cílů
spolku. Všichni členové mají stejná práva na informace o dění ve spolku, mají právo se zúčastňovat všech
svolaných valných hromad.

Čl. 6
Zánik členství
Rada spolku může vyloučit člena ze spolku v případě prokazatelného hrubého porušení členských povinností.

Čl. 7
Orgány spolku
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada spolku, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na čtyřleté funkční období nejméně desetičlennou Radu spolku, případně tuto radu
spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků a datum jejich splatnosti,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
2. Zasedání Valné hromady spolku svolává Rada spolku.
3. Valná hromada bude svolána i v případě, že polovina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Rada spolku

1. Činnost spolku mezi Valnými hromadami řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu. V kompetenci Rady spolku je také předsedu a místopředsedu odvolat.

2. Rada spolku je minimálně desetičlenná. Její funkční období je čtyřleté. Rada spolku se schází dle potřeby.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen
předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.

3. Minimálně dva členové Rady musí být činnými zaměstnanci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy s tím,
že jeden z nich je členem užšího vedení školy.

4. V případě odstoupení, nebo odvolání člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat
členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

5. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
6. Jménem společnosti je oprávněn jednat i jakýkoliv člen Rady společnosti, je-li k tomu předsedou
písemně pověřen.

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Příjmy společnosti tvoří zejména příspěvky jejích členů a příznivců, dary a odkazy právnických a fyzických
osob nebo příspěvky z akcí souvisejících s činností školy.

2. Za hospodaření spolku zodpovídá předseda spolku, který má povinnost předložit Valné hromadě jednou
ročně zprávu o hospodaření.

3. Hospodaření společnosti vede a vykonává hospodář, kterého pověří činností Rada spolku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 22. listopadu 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

V Praze 22. listopadu 2016
Za správnost: J. Waldmann, v.r.

