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STANOVY 
Spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, Obchodní 
akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 

Hodonín 
 
   
 

I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
 

1) Spolek Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, Obchodní akademii a Jazykové škole 
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů 
či  jiných  zákonných  zástupců  žáků  školy  a  dále  přátel  školy  sdružených  na  základě 
dobrovolnosti  a  společného  zájmu  podle  zákona  č.  89/2012  Sb.,  nového  občanského 
zákoníku. 

2) Spolek používá při svém vystupování název „Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, 
Obchodní  akademii  a  Jazykové  škole  s právem  státní  jazykové  zkoušky  Hodonín“, 
popřípadě název zkrácený „SRPŠ při GaOA Hodonín“. Pro potřeby těchto stanov může být 
také jen níže uváděno SRPŠ či spolek. 

3) Sídlem SRPŠ je Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín. 
4) Spolek  do  doby  registrace  těchto  stanov  působí  a  působil  jako  občanské  sdružení 

v souladu s předchozími právními předpisy souvisejícími s činností občanských sdružení. 
 
 
 

II. Účel spolku 
 
1) Účelem spolku je především realizovat následující: 

 účinnou  a  dobrovolnou  pomoc  škole  při  plnění  jejího  poslání,  a  to  zejména 
pomoc materiální a finanční, kdy spolek přispívá škole materiálními a finančními 
prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod. 
a pomáhá škole při získávání dárců a sponzorů; 

 seznamování  vedení  školy  s náměty  a  připomínkami  rodičů  studentů  k chodu 
školy včetně výuky včetně pomoci při jejich vyřizování;  

 podporu organizace společenských, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných 
v rámci výuky či pořádaných pod záštitou školy; 

 organizaci akcí zejména společenských přispívajících k dobrému jménu školy, a to 
zejména organizaci Plesů. 

 spolupráci  při  tvorbě  koncepce  výchovně  vzdělávací  práce  školy  zejména 
přenášením podnětů od rodičů směrem k vyučujícím; 

 vzájemnou  spolupráci  a  podporu mezi  rodiči  studentů,  vyučujícími  a  vedením 
školy. 
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III. Členství ve spolku 
 

1) Členství v SRPŠ  je dobrovolné. Členem spolku SRPŠ se může stát každý občan starší 18 
let, který souhlasí se stanovami SRPŠ s  jeho činností a s jehož vstupem souhlasí orgány 
SRPŠ dle níže uvedeného. 

2) Člen  SRPŠ má  právo  aktivně  se  podílet  na  každé  činnosti  SRPŠ,  účastnit  se  členské 
schůze,  volit  a  být  volen  do  orgánů  SRPŠ,  vznášet  své  názory,  náměty  a  připomínky 
k činnosti SRPŠ a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. 

3) Vznik členství v SRPŠ: 
a) Členem spolku SRPŠ se mohou stát zákonní zástupci studentů výše uvedené školy či 

jiné  osoby  uvedené  v odstavci  1)  kap.  III.,  jenž  o  členství  písemně  požádají,  jejich 
žádost  je schválena Radou rodičů spolku a zaplatí členský příspěvek. Výše členského 
příspěvku je stanovena Radou rodičů. 

b) Členem  spolku  se  stane  každý  zákonný  zástupce  studenta/ky,  který  byl  zvolen  ve 
třídě, kterou navštěvuje  jeho dítě,  zákonnými  zástupci ostatních  studentů/tek,  jako 
zástupce  třídy  a  následně  po  zvolení  zaplatí  členský  příspěvek.  Výše  členského 
příspěvku je stanovena Radou rodičů. 

c) Jiné osoby než uvedené výše pod bodem b) odst. 3) kap. III. v případě zájmu o členství 
ve  spolku  podávají  písemnou  žádost  o  přijetí  k rukám  předsedy Rady  rodičů. Rada 
rodičů ji při svém nejbližším zasedání projedná a výsledek projednání sdělí v písemné 
či elektronické formě žadateli/ce. 

d) V případě, že o žádosti osoby uvedená výše pod bodem c) bylo  rozhodnuto kladně, 
její  členství  vzniká  v okamžiku  zaplacení  členského  příspěvku,  jehož  výši  stanovuje 
Rada rodičů. 
 

4) Členství člena SRPŠ zaniká: 
a) ukončením školní docházky studenta/ky do výše uvedené školy, kdy přestává být jeho 

zákonný zástupce členem SRPŠ; 
b) ukončením  školní  docházky  studenta/ky  do  výše  uvedené  školy,  jehož  zákonný 

zástupce byl voleným  zástupcem  třídy, kterou  jeho dítě navštěvovalo, kdy přestává 
být jeho zákonný zástupce členem SRPŠ; 

c) doručením písemného sdělení o ukončení členství Radě rodičů, přičemž tato ji pouze 
bere na vědomí;  

e) jestliže  člen  spolku  nezaplatí  členský  příspěvek  ve  lhůtě  a  výši  stanovenými Radou 
rodičů, přičemž lhůta a výše členského příspěvku jsou stanoveny Radou rodičů;  

d) úmrtím člena; 
e) zánikem spolku; 

 
V případě dalšího zájmu o členství ve spolku zákonný zástupce uvedený pod písm. a) a b) 
odst. 4) kap. III postupuje dle bodu c) odst. 3) kap. III. výše.  

 
5) Při  ukončení  členství  nebo  vyloučení  člena  ze  SRPŠ  mu  nevzniká  nárok  na  vrácení 

finančních prostředků či jiných darů. 
6) Člen  SRPŠ  je  povinen  dodržovat  stanovy  SRPŠ,  rozhodnutí  orgánů  SRPŠ  a  zaplatit  ve 

stanovené lhůtě a výši členský příspěvek. 
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IV. Orgány spolku 
 

1) Orgány spolku jsou: 
a) Členská schůze; 
b) Rada rodičů; 
 
 

V. Členská schůze 
 

1) Členská schůze tvořená všemi členy SRPŠ je jeho nejvyšším orgánem. 
2) Členská schůze projednává činnost SRPŠ za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro 

období následující a přijímá případná další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a 
činnost spolku. 

3) Do působnosti členské schůze náleží: 
 schvalovat  výroční  zprávy  o  činnosti  a  hospodaření  spolku  za  uplynulé  období 

předkládané Radou rodičů pokud jsou tyto vyhotovovány; 

 schvalovat výsledek hospodaření spolku; 

 rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku. 
4) Členskou schůzi svolává Rada rodičů nejméně jedenkrát do roka. 
5) Na  žádost  (podanou  písemně  k rukám  předsedy  spolku)  nejméně  jedné  třetiny  členů 

SRPŠ  musí  být  svolána  mimořádná  členská  schůze.    Rada  rodičů  je  povinna  svolat 
mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí 
obsahovat  uvedení  důvodu  svolání  a  program mimořádné  členské  schůze.  Nesvolá‐li 
statutární  orgán  spolku  zasedání  členské  schůze  do  výše  uvedené  lhůty  od  doručení 
řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady 
spolku sám.   

6) Pozvánku na  členskou schůzi zveřejní Rada rodičů, na webových stránkách školy  a dále 
na informační tabuli ‐ nástěnce v budově školy nejméně 14 dnů před jejím konáním. 

7) Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  je‐li  přítomna  nadpoloviční  většina  jejích  členů.  
Není‐li  členská  schůze  schopna  se  usnášet,  svolá  ten,  kdo  svolal  původně  svolanou 
členskou  schůzi,  bez  zbytečného  odkladu  náhradní  členskou  schůzi  se  stejným 
programem,  s tím,  že  ke  svolání  náhradní  členské  schůze  již  není  zapotřebí  svolání 
pozvánkou dle článku V. odstavce 6. Náhradní členská schůze se může konat nejdříve po 
uplynutí 15‐ti minut od času, na který byla svolána členská schůze, která nebyla schopna 
usnášení.  

8) Usnesení  členská  schůze  přijímá  souhlasem  nadpoloviční  většiny  přítomných  členů. 
Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden (1) hlas. 

9) Rada  rodičů  nebo  ten,  koho  tím  pověřila  členská  schůze,  zajistí  vyhotovení  zápisu  ze 
zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách školy  a 
dále jej odešle v elektronické formě všem členům spolku, pokud jsou Radě rodičů známy 
jejich e‐mailové adresy. V případě,  že  člen  spolku e‐mailovou adresu nemá  zřízenu,  je 
mu zápis zaslán jinou vhodnou formou. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

VI. Rada rodičů 
 

1) Rada  rodičů  (dále  také  jen Rada)  je  statutárním orgánem  SRPŠ,  který  za  svou  činnost 
odpovídá členské schůzi. 

2) Rada  rodičů  je  složena  ze  zákonných  zástupců  studentů  /  tek  či  (v  případě  zletilosti 
studenta/tky)  z jejich  rodičů,  kteří  byli  zvoleni  ostatními  zákonnými  zástupců  či  rodiči 
jako  zástupci  třídy,  jíž  navštěvuje  jejich  dítě  v rámci  studia  na  výše  uvedené  škole. 
Maximální počet zástupců  tříd a  tedy  členů Rady  rodičů odpovídá počtu  tříd na škole. 
Rada rodičů volí ze svého středu předsedu spolku, místopředsedu spolku, zapisovatele a 
ověřovatele  zápisu. Dále  také Rada  volí účetní  spolku  a pokladníka  jako  jednu osobu, 
přičemž  tuto  funkci může vykonávat  i osoba, která není  členem  spolku. Výše uvedení 
funkcionáři jsou voleni vždy na období jednoho školního roku. 

3) Předseda spolku (dále také jen předseda) provádí právní jednání za spolek, přičemž tato 
jsou  v případě  potřeby  podpisu  spojena  s otiskem  razítka.  Další  práva  a  povinnosti 
předsedy jsou uvedeny níže v kap. VII.   

4) Členové Rady rodičů  jsou voleni na období 4 školních roků tj. na dobu školní docházky 
jejich dítěte v případě 4‐letého studia či na dobu poloviny školní docházky v případě 8‐
letého studia. Ve třídách 8‐letého studia tedy jsou po 4 školních rocích realizovány nové 
volby. Opětovné  zvolení  je možné. Mandát  zástupce  třídy  v Radě  rodičů  je  vázán  na 
školní docházku  studenta a dále na  členství ve  spolku. Mimo  to  je ukončení mandátu 
v Radě rodičů možné z následujících důvodů: 
a)  Na  základě  dobrovolného  odstoupení  z  funkce  zástupce  třídy  v Radě  rodičů. 

V takovém případě zástupce  třídy oznámí odstoupení písemně předsedovi spolku  či 
ústně na nejbližším  jednání Rady. Předseda spolku či  jím ústně či písemně pověřený 
člen Rady v takovém případě zabezpečí konání nových voleb v příslušné třídě.  

b) Na základě písemné žádosti  třídního učitele  třídy,  jež  je zastupována v Radě rodičů, 
přičemž takováto žádost musí být spolupodepsána minimálně nadpoloviční většinou 
zákonných zástupců (rodičů), žádost musí být řádně odůvodněna a je předána osobně 
předsedovi  Rady  oproti  podpisu.  Předseda  je  povinen  zajistit  projednání  takovéto 
žádosti na nejbližším jednání Rady.  

c) Na  základě  písemné  žádosti  zákonných  zástupců  (rodičů)  třídy,  jež  je  zastupována 
v Radě  rodičů,  přičemž  takováto  žádost  musí  být  podepsána  minimálně  2/3 
zákonných zástupců (rodičů), žádost musí být řádně odůvodněna a je předána osobně 
předsedovi  Rady  oproti  podpisu.  Předseda  je  povinen  zajistit  projednání  takovéto 
žádosti na nejbližším jednání Rady.  

 
5) Rada rodičů zejména: 

a) Rozhoduje o žádostech o finančních či jiných příspěvcích zejména od pracovníků školy 
spojených s plněním činnosti SRPŠ dle kap. II. výše; 

b) svolává členskou schůzi; 
c) vede evidenci členů spolku; 
d) projednává a schvaluje změny ve stanovách spolku; 
e) projednává a schvaluje účetní závěrku spolku; 
f) projednává případný  rozpočet  SRPŠ,  jeho  čerpání  v předchozím  roce  a plán  výdajů 

pro následující rok; 
g) stanovuje výši a splatnost členského příspěvku; 
h) navrhuje  výši  příspěvku  zákonných  zástupců  (rodičů)  studentů  školy  na  činnost 

spolku, přičemž  tyto  jsou vybírány prostřednictvím pedagogických pracovníků školy, 
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zejména  pak  třídních  učitelů;  výše  těchto  příspěvků  je  stanovena  vždy  na  období 
jednoho školního roku 

i) rozhoduje o přijetí za člena SRPŠ; 
j) rozhoduje o zrušení/ukončení členství v SRPŠ; 
k) organizuje  akce  za  účelem  získávání  finančních  prostředků  potřebných  pro  činnost 

spolku zejména pak organizuje tzv. školní plesy. 
Rada rodičů rozhoduje a schvaluje vždy volbou aklamací, případně pokud se dohodne 
jinak i volbou jinou formou. V případě možnosti časové prodlevy je možno realizovat i 
hlasování per rollam, přičemž o  tomto hlasování  je  třeba provést záznam do zápisu 
při nejbližším zasedání Rady. 

6) Zasedání Rady rodičů svolává předseda, v jeho nepřítomnosti či nemožnosti výkonu jeho 
funkce  pak místopředseda,  a  to  dle  potřeb  spojených  s činností  spolku.  Na  zasedání 
Rady mohou být podle potřeby zváni hosté zejména pak zástupce vedení školy. 

7) Ze zasedání Rady rodičů je pořizován zápis, který je ověřen ověřovatelem zápisu. 
8) Zasedání Rady se může konat pouze v obci Hodonín, kód 58621 (dle Číselníku obcí tzv. 

CISOB, který byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 364/2002 Sb. ze dne 
23. července 2002…).  

9) Rada rodičů je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu svých členů. Každý 
člen Rady rodičů má při hlasování jeden (1) hlas. 

10) Usnesení a rozhodnutí Rada rodičů přijímá souhlasem nadpoloviční většiny přítomných 
členů Rady. 
 
 
 

VII. Předseda spolku 
1) Předseda je výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. 
2) V případě nemožnosti výkonu jeho funkce ho do doby volby nového předsedy zastupuje 

místopředseda. 
3) Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 
4) Předseda spolku není samostatně oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku třetí 

osobě. Může  takto učinit pouze na  základě  souhlasu Rady  rodičů, přičemž k vyslovení 
takového souhlasu musí být provedeno v Radě rodičů samostatné hlasování a výsledek 
hlasování  je  uveden  v zápise  ze  zasedání  Rady  rodičů,  na  němž  toto  hlasování  bylo 
realizováno. 

5) Předseda je před Radou rodičů odpovědný za plnění rozhodnutí Rady a za plynulý chod 
spolku. 

6) Předseda připravuje podklady pro zasedání Rady rodičů zejména ve spolupráci s účetním 
(pokladníkem). 

7) Předseda vede zasedání Rady rodičů  i členské schůze, ověřuje  její usnášeníschopnost a 
schvaluje (po ověření ověřovatelem) zápis z jejího jednání. 

8) Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Rady. 
 

 
 

VIII. Zásady hospodaření 
 

1) SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména: 
a) z příspěvků  zákonných  zástupců  (rodičů)  studentů  školy  na  činnost  spolku  přičemž 

výše  těchto příspěvků  je  stanovena Radou  rodičů vždy na období  jednoho  školního 
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roku a tyto příspěvky  jsou vybírány prostřednictvím pedagogických pracovníků školy 
zejména pak třídních učitelů; 

b) z členských  příspěvků  členů  spolku,  přičemž  tyto mohou  být  stanoveny  na  období 
delší než rok školní či rok kalendářní; 

c) z darů, dotací apod.; 
d) z výnosů  z Plesů  či  jiných  obdobných  akcí  pořádaných  spolkem  (ve  spolupráci  se 

školou). 
2) Dispoziční právo k účtům SRPŠ má účetní spolku (pokladník) a jeho předseda. O datech 

k účtům  je  dále  informován  i místopředseda.  O  aktuálním  stavu  prostředků  na  účtu 
informuje předseda či místopředseda na každém zasedání Rady rodičů.  

3) Evidenci hospodaření vede účetní  (pokladník) spolku v souladu s platnými souvisejícími 
právními předpisy. 

4) Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracuje účetní (pokladník) ve spolupráci s členy Rady. V 
případě,  že  bude  nutné  provést  vypořádání  s  finančním  úřadem,  účetní  (pokladník) 
popřípadě pověřený člen Rady toto vypořádání zajistí. 

 
 

IX. Zánik spolku 
 

1) Spolek zaniká: 
 zrušením spolku s likvidací; 

 fúzí spolků; 

 rozdělením spolku. 
2) O zániku SRPŠ rozhoduje členská schůze a Rada rodičů jej oznamuje orgánům, u kterých 

je  SRPŠ  registrován.  Při  zániku  se  stanoví  likvidační  komise,  která  vypořádá  práva  a 
závazky SRPŠ. 

3) Zánik SRPŠ ohlásí předseda spolku řediteli školy. 
4) Zaniká‐li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne výše uvedené škole, která jej použije 

dle vlastního uvážení, avšak na aktivity studentů.  
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1) Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník. 

2) O změně těchto stanov rozhoduje Rada rodičů. O hlasování vyhotoví písemný zápis. 
3) Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení Radou rodičů. 

 
Tato změna stanov byla schválena Radou rodičů Spolku dne 15.10.2015. 
 
 
 
 
  ………………………………….. 

Jaroslav Bešta, Ing. 
Předseda Spolku 

 
 


