Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s.
Stanovy sdružení
ČI. I
Název a sídlo
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s., (dále jen „sdružení41) má své sídlo v Tišnově, na
adrese Na Hrádku 20, PSČ 666 01. Sdružení navazuje na dřívější Sdružení rodičů a přátel
gymnázia Tišnov.

ČI. II
Účel sdružení

Sdružení chce svou prací a činností přispět k rozvoji Gymnázia Tišnov (dále GT).

ČI. III
Hlavní činnost sdružení

1) Činnost sdružení směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) finanční, hmotné a duchovní podpory školních a mimoškolních aktivit GT,
b) propagace a reprezentace GT, zejména pořádání společenských akcí (taneční, plesy, setkání
absloventů ap.)
c) zprostředkování zahraničních kontaktů,
d) předcházení rizikových jevů podporou aktivit eliminujících sociálně patologické jevy,
e) výpomoci sociálně slabším studentům GT,
f) podle možností podporou těchto dalších oblastí: kulturní, vzdělávací a sportovní činnost,
partnerské a rodinné vztahy.
2) Činnost sdružení je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních
schopnostech, na společném zájmu a na možnostech členů.
3)

ČI. IV
Členství
A. Vznik a zánik členství

1) Členem se může stát
a) rodiče či zákonní zástupci žáka GT, kteří zaplatí v daném školním roce členský příspěvek
b) každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku do
sdružení, po jejím schválení zaplatí v daném školním roce členský příspěvek, a která současně
souhlasí se stanovami a podporuje cíle sdružení.
2) Členství ve sdružení vzniká
a) u rodičů či zákonných zástupců žáka GT zaplacením členského příspěvku na daný školní rok
b) u fyzické osoby starší 15 let nebo právnické osoby po schválení písemné přihlášky výborem
sdružení v okamžiku zaplacení členského příspěvku na daný školní rok. O přijetí rozhoduje výbor
sdružení na svém nejbližším jednání. Výbor může rozhodnout o prominutí platby členského
příspěvku u tohoto člena. Prvními členy sdružení se automaticky stávají osoby, které byly do této
změny stanov členy Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov.
c) členem je vždy ředitel Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace, který je tím současně i
členem výboru sdružení.
3) Členství ve sdružení zaniká doručením písemného oznámení člena o ukončení členství,
automaticky nezaplacením příspěvku v dalším období, vyloučením nebo úmrtím člena.
4) O vyloučení rozhoduje plenární schůze. Výbor má právo pozastavit členství do doby konání
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nejbližší plenární schůze.
B. Práva a povinnosti člena sdružení

1) Členové starší 18 let mají hlasovací právo na plenární schůzi, včetně práva volit a být volen
do všech orgánů sdružení.
2) Členové podporují a hájí zájmy sdružení a zdržují se jednání, které by mohlo jeho zájmy
ohrozit.
3) Členové jsou zejména povinni:
a) aktivně se podílet na činnosti sdružení
b) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení
c) informovat orgány sdružení o jednáních vedených v souvislosti s činností sdružení
d) zaplatit schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena výborem
sdružení.
4) Porušení uvedených povinností může být důvodem k vyloučení.

ČI. V
Orgány sdružení
Organizační strukturu sdružení tvoří tyto orgány:
a) plenární schůze sdružení,
b) výbor sdružení,
c) předseda sdružení
d) kontrolní komise sdružení.

ČI. VI
Plenární schůze

1) Plenární schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
a) schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává členy výboru,
c) volí a odvolává kontrolní komisi sdružení,
d) schvaluje zprávu o činnosti sdružení za předcházející rok,
e) určuje a schvaluje strategický plán sdružení a jeho cíle na příští období,
f) rozhoduje o vyloučení členů,
g) rozhoduje o zániku sdružení.
2) Plenární schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
sdružení.
3) Plenární schůze je svolávána předsedou sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Předsedaje povinen svolat do jednoho měsíce plenární schůzi, pokud ho o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů sdružení. Informaci o konání plenární schůze zveřejní předseda
členům sdružení prostřednictvím ředitele školy na webu školy včetně programu plenární schůze
schválené výborem sdružení, a to nejpozději třicet dní před jejím konáním.
4) Plenární schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasuje
se veřejně a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Každý člen má při
rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Není-li po 15 minutách od hodiny stanovené
jako hodina zahájení plenární schůze sdružení přítomna nadpoloviční většina členů, je plenární
schůze schopna usnášení při jakémkoliv počtu členů.
5) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad schůze při ohlášení plenární schůze v souladu s
odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů sdružení.
6) O rozhodnutích přijatých na plenární schůzi pořizuje člen výboru sdružení zápis. Zápis svým
podpisem ověřují dva členové přítomní na plenární schůzi.
7) V případě potřeby (z důvodu mimořádných okolností, nouzového stavu, vyhlášení
mimořádných opatření a z důvodu organizačních) je možné realizovat plenární zasedání a
rozhodování na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti členů (návrh usnesení a hlasování členů probíhá
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písemně prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb) nebo prostředky elektronické dálkové
komunikace (např. konferenčním hovorem či videohovorem). V tomto případě budou s
předstihem stanoveny podmínky průběhu zasedání a hlasování a budou včas sděleny členům.

ČI. VII
Výbor sdružení

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení oprávněným jednat jeho jménem.
2) Výbor sdružení je volen členskou schůzí na dobu 1 roku.
3) Výbor má minimálně 5 členů, které volí plenární schůze, znovuzvolení výboru je možné.
Členství ve výboruje čestné, práce v něm není honorována.
4) Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Ředitel Gymnázia Tišnov
nemůže zastávat žádnou z těchto funkcí. Výbor může přijmout usnesením svůj jednací řád, který
podrobněji upraví práva a povinnosti členů a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
5) Výbor svolává předseda nebo místopředseda minimálně dvakrát do roka.
6) Výbor stanoví výši členských příspěvků na další školní rok a dobu jejich splatnosti.
7) Výbor rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti sdružení, pokud o nich podle stanov
nepřísluší rozhodovat plenární schůzi nebo si je plenární schůze k rozhodnutí nevyhradí.
8) Výbor podává zprávu plenární schůzi sdružení o své činnosti a odpovídá jí za svou činnost.
9) Výbor je schopen usnášení při přítomnosti nadpolovičního počtu svých členů a rozhoduje
prostou většinou přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho
nepřítomnosti hlas místopředsedy.
10) Pomocným orgánem výboru jsou třídní důvěrníci, zvolení z členů sdružení na třídních
schůzkách jednotlivých tříd školy. Třídní důvěrníci mají právo účastnit se jednání výboru s
hlasem poradním, zajišťují přenos informací mezi výborem a členy.
11) V případě potřeby je možné realizovat jednání výboru a rozhodování na dálku, tj. bez fyzické
přítomnosti členů prostředky elektronické dálkové komunikace (např. konferenčním hovorem či
videohovorem).

ČI. VIII
Předseda sdružení

1) Předseda je statutárním orgánem sdružení. Předseda výboru zastupuje sdružení navenek a
jedná jeho jménem, svolává a řídí jednání plenární schůze a vyřizuje běžné záležitosti sdružení.
V případě, že předseda jedná jménem sdružení v rozporu s rozhodnutími plenární schůze či
výboru sdružení, je povinen nahradit sdružení škodu, kterou tímto jednáním způsobí. V případě,
že předseda sdružení není schopen vykonávat svoji činnost ze zdravotních či jiných důvodů, nebo
pokud ze své funkce odstoupí či bude odvolán, vykonává jeho činnost v rozsahu jeho práv a
povinností až do doby volby nového předsedy místopředseda sdružení. Právo kandidovat na
funkci předsedy má člen sdružení starší 21 let.
2) Předseda zejména:
a)
organizuje a řídí činnost sdružení, připravuje roční i dílčí rozpočty,
b)
připravuje vnitřní předpisy sdružení, zásady finančního hospodaření, platební řád
členských příspěvků, zásady rozdělování financí,
c)
připravuje podklady pro jednání a rozhodování výboru sdružení
d)
dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sdružení,
e)
zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
3) Pokud je k platnosti úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje jménem sdružení
předseda tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis.
4) Při dlouhodobější nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda.
5) Funkční období předsedy je jednoleté.
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ČI. IX
Kontrolní komise

1) Kontrolním orgánem sdružení je kontrolní komise, která sleduje dodržování stanov a plnění
obecně závazných právních předpisů. Podává návrhy na řešení případných nedostatků.
2) Kontrolní komise je tříčlenná. Jejím členem nemůže být člen výboru. Výkon funkce je čestný,
práce není honorována.
3) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k
orgánům a členům sdružení.
4) Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát ročně.
5) Kontrolní komise má přístup ke všem podkladům rozhodovací a hospodářské činnosti
sdružení. Členové mají právo účastnit se jednání výboru sdružení, avšak s hlasem poradním.

Č l .X
Majetek a hospodaření
1) Sdružení nevlastní nemovitý majetek
2) Sdružení vlastní movitý majetek v rozsahu potřebném pro svoji činnost.
3) Zdrojem majetku sdružení jsou členské příspěvky, dary a výnosy z pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí.
4) O využití movitého majetku rozhoduje výbor sdružení na základě rozpočtu, který schvaluje
plenární schůze. Účetní uzávěrky jsou prováděny vždy za školní rok.

ČI. XI
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

ČI. XII
Závěrečná ustanovení

1) Stanovy byly schváleny plenární schůzí dne 15.12.2020, kdy došlo k doplnění stanov ze dne
22. 11. 2016 o body 7 ve čl. VI a 11 čl. VII.
2) Stanovy mohou být změněny, upraveny či doplněny jen rozhodnutím plenární schůze.
3) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Krajského soudu v Brně.
4) Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají platnost a účinnost stanovy ze dne 22. 11. 2016.
V Tišnově dne 15. 12. 2020
Dana Kytnerová, předseda sdružení
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