
Spolek rodičů a příznivců 
 

Gymnázia Cheb 
 

S T A N O V Y 
 
 

Čl. 1 

Charakter a cíle 

 

1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Cheb  

 

1.2 Spolek rodičů a příznivců Gymnázia Cheb, je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů vedených společných zájmem spolčovat se 

podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 

k uskutečnění společného cíle - zprostředkovávat spolupráci rodičů, 

příznivců, studentů a pracovníků Gymnázia Cheb při naplňování 

výchovného a vzdělávacího poslání Gymnázia Cheb. 

 

1.3 Sídlem Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb je Nerudova 2283/7, 

350 02 Cheb. 

 

1.4 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb bylo přiděleno 

identifikační číslo 648 40 298. 

 

Čl. 2 

Členství 

 

2.1 Členem Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb se mohou stát: 

 

a) rodiče žáků a studentů gymnázia, nebo osoby, jimž jsou žáci a 

studenti svěřeni do péče 

 

b) zletilé fyzické osoby, nebo právnické osoby 

 

 



3.1 Kdo se uchází o členství ve Spolku rodičů a přátel Gymnázia 

Cheb, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 

stane členem. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor a členství 

vzniká rozhodnutím o přijetí za člena, zapsáním do seznamu členů a 

zaplacením příspěvku.   

 

Čl. 3 

Práva a povinnosti členů 

 

3.1 Člen Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb má právo 

     - účastnit se činnosti spolku 

     - volit a být volen nebo kooptován do všech orgánů spolku 

     - být informován o činnosti spolku 

     - účastnit se akcí, podle podmínek stanovených pro jednotlivé    

       akce    

     - uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku 

     - ukončit kdykoliv své členství  

 

3.2 Člen Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb je povinen  

     - dodržovat stanovy spolku 

     - jednat v souladu s cílem spolku a dbát o dobrou pověst 

       gymnázia a spolku 

     - plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku 

     - řádně a včas platit příslušné členské příspěvky 

     - řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo 

       kterými byl pověřen     

 

Čl. 4 

Zánik členství 

 

Členství ve Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb zaniká 

- u rodičů žáků a studentů gymnázia nebo u osob, jimž tito byli 

svěřeni do výchovy ukončením školní docházky či studia gymnázia 

- vystoupením člena 

- úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby, jež byla členem 

- z rozhodnutí předsednictva pro hrubé porušení stanov 

- zánikem spolku 

 

 



Čl. 5 

Orgány spolku 

 

Orgány Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb jsou 

- členská schůze 

- výkonný výbor 

- předseda spolku 

- dozorčí rada spolku 

 

Čl. 6 

Členská schůze 

 

6.1 Členská schůze je vrcholným orgánem Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb  

 

6.2 Pravidelná členská schůze se koná nejméně jednou ročně, 

zpravidla v termínu prvních třídních kroužků po zahájení školního 

roku. 

 

6.3 Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku nejméně jednou 

ročně. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze 

z podnětu alespoň třetiny členů spolku, výkonného výboru spolku nebo 

dozorčí rady. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské 

schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 

podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

Zasedání členské schůze se svolává pozvánkou nejméně 14 dní před 

jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. 

 
6.4 Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, 

jakým bylo svoláno. 

 

6.5 Do působnosti členské schůze náleží zejména: 

 

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. 
schválení fúze či rozdělení,  

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku 
rodičů a přátel Gymnázia Cheb; rozhodnutí o změně sídla však 

náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volba a odvolání členů výkonného výboru, 



d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 
f) schválení výsledku hospodaření, 
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem, 
h) určení hlavních směrů činnosti, 
i) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, 

případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, 

j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho 

vyloučení, 

 

6.6 Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční 

většiny členů spolku s hlasem rozhodujícím. Není-li členská schůze 

na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, 

kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou, ve lhůtě 15 dnů 

od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. 

Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské 

schůze. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů 

ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na 

náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech 

zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za 

účasti libovolného počtu členů s hlasem rozhodujícím 

 

6.7 K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční 

většina přítomných, k platnosti rozhodnutí o změně stanov je potřeba 

alespoň 3/5 většina přítomných. 

 

6.8 Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího 

členské schůze předseda Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb nebo 

pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání 

členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze 

též její volební řád. 

 

6.9 Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být 

patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a 

předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká 

byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do 

zápisu v sídle Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb a to v určených 

dnech a hodinách. 



Čl. 7 

Výkonný výbor 

 

7.1 Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti 

Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb v období mezi zasedáními 

členské schůze. 

 

7.2 Výkonný výbor má 15 členů. Každá třída má právo navrhnout do 

výkonného výboru své zástupce. Výkonný výbor volí ze svého středu 

předsedu a místopředsedu. Počet členů výkonného výboru musí být 

lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté  

 

7.3 Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy 

tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a 

to podle potřeby, nejméně však jednou za 4 měsíce. Mimořádné 

zasedání svolá předseda na požádání ředitele školy nebo jeho 

zástupce, nebo na základě žádosti alespoň 1/3 členů výkonného 

výboru. 

 

7.4 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je 

zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 

7.5 Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech 

záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné 

pravomoci členské schůzi či jiných orgánů Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb. 

 

 

7.6 Výkonný výbor zejména:  

 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, 

přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb  
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti členské schůze, 

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, 



e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku rodičů a 
přátel Gymnázia Cheb, 

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a 

samosprávy, 

g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 
h) ve vztahu ke škole se výkonný výbor prostřednictvím ředitele 

gymnázia, jeho zástupců, pedagogů a manažera pravidelně 

seznamuje s konkrétní realizací pedagogického procesu a jeho 

výsledky, s chodem školy a případnými problémy a vyjadřuje se 

k tomu formou stanovisek, návrhů a doporučení. 

 

Čl. 8 

Předseda 

 

8.1 Předseda je statutárním orgánem Spolku rodičů a přátel Gymnázia 

Cheb. Předseda jedná jménem Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb a 

to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. 

V případě, že předseda jedná jménem Spolku rodičů a přátel Gymnázia 

Cheb v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit škodu, 

kterou tímto jednáním způsobí. 

 

8.2 Předseda podepisuje jménem Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb 

tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb připojí svůj podpis. 

 

8.3 Funkční období předsedy je čtyřleté. 

 

 

Čl. 9 

Kontrolní komise 

 

9.1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku rodičů a 

přátel Gymnázia Cheb řádně vedeny a vykonává-li Spolek rodičů a 

přátel Gymnázia Cheb činnost v souladu s právními předpisy, 

stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy. 

 

9.2 Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není 

slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného 

výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 



 

9.3 Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. 

 

9.4 Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná 

jejím jménem ve vztahu k orgánům a členům Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb.  

 

9.5 Kontrolu činnosti Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb provádí 

kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze 

strany ostatních orgánů či členů Spolku rodičů a přátel Gymnázia 

Cheb. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen 

nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů 

Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb či zaměstnanců vysvětlení 

k dané záležitosti. 

 

9.6 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření, 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 

poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných 

rozpočtů. 

 

9.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez 

zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i členskou schůzi na 

jejím nejbližším zasedání. 

 

Čl. 10 

Majetek a hospodaření 

 

10.1 Zdrojem majetku Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb jsou 

zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy z vedlejší činnosti provozované k podpoře činnosti 

hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností,  
d) příspěvky a dotace, 
e) dary 

 

 



10.2 Majetek Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb je ve vlastnictví 

Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb jako celku. O převodech 

vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho 

nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje 

výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 

s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze. 

 

10.3 Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku rodičů a přátel 

Gymnázia Cheb může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může 

rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 

hospodářské činnosti. 

 

10.4 V případě zrušení Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb bez 

právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání 

majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po 

provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům 

s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a 

statusem obdobným účelu a statusu Spolku rodičů a přátel Gymnázia 

Cheb.   

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1 Stanovy v tomto aktuálním znění byly schváleny členskou schůzí 

Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb konanou dne 26.11.2015 a 

v tomto znění nahrazují dosavadní znění stanov ze dne 26.5.1997, 

které byly vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra dne 29.5.1997 

11.2 Změny a doplňky stanov Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb je 

oprávněna schvalovat členská schůze. 
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