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Stanovy spolku 

 

GYMNAZIJNÍ SPOLEČNOST z.s. 

 

I. 

Název a sídlo, právní postavení  

 

Název:  Gymnazijní společnost z.s.  

  

Sídlo:  U Školy 39, 664 84 Zastávka u Brna 

IČ:  644 39 933 

 

Gymnazijní společnost z.s. (dále též „spolek“ nebo „GS“) je: 

a) samostatnou právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jmé-

nem a na vlastní odpovědnost, 

b) spolkem rodičů, zletilých žáků, učitelů, zaměstnanců školy a občanů, kteří se chtějí 

podílet na činnosti školy 

c) nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. 

 

II. 

Účel spolku 

 

Účelem spolku je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc 

Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace při rozvíjení a zkvalitňování 

výuky i zájmové činnosti studentů. 

 

III. 

Hlavní činnost spolku 

 

Spolek se podílí na: 

a) koncepci výchovně vzdělávací práce, 

b) podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, 

c) provozu školy, hygienických a stravovacích podmínkách studentů a zaměstnanců, 

d) zájmové a odborné činnosti studentů, 

e) pomoci sociálně slabším skupinám studentů. 

 

III. 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku se může stát: 

a) zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák po zaplacení ročního příspěvku, 

b) každá fyzická nebo právnická osoba, která zaplatí stanovený roční členský příspě-

vek, 

c) člen pedagogického sboru školy nebo zaměstnanec školy po podání přihlášky, 

který souhlasí se stanovami a podporuje cíle spolku. 

 

2. Členství ve spolku vzniká dnem doručení přihlášky nebo zaplacením ročního  

příspěvku. 
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3. Člen spolku má zejména právo: 

a) volit a být volen do orgánů GS, 

b) účastnit se činnosti GS,  

c) být informován úplně a správně o činnosti GS,  

d) podílet se na rozhodování o činnosti GS,  

e) podávat návrhy a připomínky. 

 

4. Člen spolku má zejména povinnost: 

a) přispívat svojí činností v GS k naplnění jejího účelu, 

b) platit příspěvky ve výši a termínech stanovených valnou hromadou. 

 

5. Členství ve spolku zaniká: 

a) písemným vzdáním se členství, 

b) nezaplacením ročního členského příspěvku, 

c) zánikem právnické osoby, 

d) zrušením členství rozhodnutím valné hromady, jestliže člen jednal v rozporu 

s účelem spolku nebo neplní povinnosti vymezené stanovami, 

e) ukončením pracovního poměru v Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka, příspěvko-

vá organizace, IČ: 494 59 899. 

 

6. Členství v radě spolku vzniká volbou prostřednictvím členů spolku na dobu časově 

omezenou (1. 1. do 31. 12 příslušného kalendářního roku). 

 

7. Členství v radě spolku zaniká: 

a) odvoláním,  

b) vzdáním se funkce, 

c) zánikem členství v GS. 

 

8. Členství v revizní skupině spolku vzniká zvolením členy spolku vždy na období tří 

kalendářních let (1. 1. do 31. 12 příslušného kalendářního roku). 

 

9. Členství v revizní skupině spolku zaniká volbou nové revizní skupiny. 

 

IV. 

Orgány spolku 

 

Orgány Gymnazijní společnosti z.s. jsou: 

 

a) valná hromada 

b) rada GS  

c) předseda GS 

d) pokladní GS 

e) revizní skupina. 

 

Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán Gymnazijní společnosti z.s., tvoří všichni čle-

nové spolku. Je svolávána nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada musí být svolána také 

tehdy, požádá-li o to současně nejméně 1/3 všech členů spolku nebo revizní skupina a to 

nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech členů. Není-li po 15-ti minutách od hodiny stanovené pozvánkou 

na valnou hromadu jako hodina zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina všech 
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členů, je valná hromada schopna usnášení při jakémkoliv počtu členů. Valná hromada rozho-

duje nadpoloviční většinou přítomných členů o: 

a) rozpuštění nebo sloučení GS s jiným spolkem, 

b) změně nebo doplnění stanov, 

c) schválení rozpočtu spolku na další kalendářní rok, 

d) schválení plánu činnosti GS na školní rok, 

e) schválení zprávy o činnosti a hospodaření GS v uplynulém období, 

f) stanovení minimální výše příspěvku, horní hranice není omezena, 

g) schválení rozhodnutí o nákupu a prodeji nad 100 000 Kč. 

 

Rada Gymnazijní společnosti z.s. má jednoho stálého člena rady a 6 nestálých členů. 

Místo stálého člena rady je vyhrazeno řediteli Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěv-

ková organizace, IČ: 494 59 899 nebo jeho statutárnímu zástupci. Stálý člen nemůže být zvo-

len předsedou rady ani zastávat jinou funkci v GS. Místo stálého člena může být neobsazeno.  

Nestálí členové rady jsou voleni vždy na kalendářní roky, tj. od 1. 1. do 31. 12. valnou 

hromadou GS. Délka volebního období je 3 kalendářní roky. 

Rada spolku se schází podle potřeby, nejméně 3× ve školním roce. Svolává ji předseda 

spolku. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rozhoduje pros-

tou většinou, o svých rozhodnutích pořizuje písemný zápis. 

 

Rada spolku: 

a) předkládá valné hromadě plán činnosti GS a přijímá opatření k jeho realizaci 

 i k zabezpečení dalších úkolů směřujících k naplnění účelu GS, 

b) předkládá valné hromadě návrh rozpočtu GS na příští kalendářní rok, 

c) v době mezi valnými hromadami hospodaří s prostředky GS v rámci schváleného 

rozpočtu, 

d) může rozpočtovým opatřením změnit rozpočtovou položku až o 50 %,  

e) předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření GS za období od po-

slední valné hromady, 

f) volí ze svého středu předsedu GS, 

g) jmenuje pokladního GS.  

 

Předseda Gymnazijní společnosti z.s. je statutárním orgánem spolku a je volen členy je-

ho Rady. Předseda GS svolává valnou hromadu a radu GS a řídí jejich jednání. Zastupuje GS 

navenek a jedná jejím jménem.  

 

Pokladní Gymnazijní společnosti z.s. je jmenován radou GS jíž je odpovědný za věcné 

i formální vedení účetnictví a je spolu s předsedou GS oprávněn nakládat s prostředky Gym-

nazijní společnosti k účelům upravených stanovami spolku a podle pokynů předsedy.  

  

Revizní skupina Gymnazijní společnosti z.s.  je volena valnou hromadou spolku vždy 

na období tří kalendářních let. Revizní skupinu tvoří tři volení revizoři, kteří si ze svého stře-

du volí předsedu Revizní skupiny. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí předsedy nebo 

s funkcí člena rady GS. Revizoři kontrolují hospodaření s majetkem GS. K tomu jsou opráv-

něni nahlížet do účetních dokladů, evidencí apod. a vyžadovat vysvětlení od členů rady GS a 

pokladního GS. O výsledcích kontrol podávají zprávu na jednání valné hromady spolu 

s opatřeními navrhovanými k nápravě zjištěných závad a nedostatků. 

O dílčích výsledcích kontrol informují radu GS. Vyjadřují se k výročním účtům hospodaření 

GS za hodnocené období. Bez jejich vyjádření nemůže valná hromada zprávu o činnosti 

a hospodaření GS schválit. 
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V. 

Další ustanovení 

 

  Hlasování valné hromady a rady je veřejné. O tajném hlasování lze v konkrétních pří-

padech rozhodnout hlasováním. Z jednání rady GS a valné hromady GS se pořizuje zápis.  

Volby členů rady GS a Revizní skupiny jsou rovné přímé a tajné. Volby se konají na valné 

hromadě spolku nebo korespondenční formou. V případě korespondenčního hlasování musí 

být součástí platného hlasu vlastnoruční podpis člena GS. Korespondenční hlasování musí být 

uzavřeno nejpozději 7 dní po jeho zahájení. O regulérnosti hlasování rozhoduje volební komi-

se, volená valnou hromadou GS.   

Všechny funkce v Gymnazijní společnosti z.s. jsou funkcemi čestnými. Náleží jim pouze ná-

hrada nutných a účelně vynaložených nákladů, které jim vznikly při plnění úkolů vyplývají-

cích z jejich funkce ve prospěch GS. 

 

VI. 

Hospodaření spolku 

  

Materiální prostředky k zabezpečení účelu Gymnazijní společnosti z.s. získává spolek 

z darů, dotací nebo příspěvků českých i zahraničních fyzických a právnických osob 

a z výnosu z těchto prostředků. 

Evidence hospodaření je vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Prostředky GS jsou jejím výlučným vlastnictvím a slouží výhradně k plnění účelu a 

hlavních činností spolku. 

Gymnazijní společnost z.s. nevlastní nemovitý majetek. Movitý majetek může vlastnit 

pouze v rozsahu nutném k naplnění účelu a hlavních činností, k jejichž plnění byla založena 

O využití movitého majetku a finančních prostředků rozhoduje rada GS na základě 

rozpočtu, který schvaluje valná hromada. Účetní uzávěrky jsou prováděny za každý kalendář-

ní rok.   

V případě rozpuštění Gymnazijní společnosti z.s. přechází majetek spolku do vlastnic-

tví Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace; U Školy 39, 664 84 Zastáv-

ka u Brna (IČ: 494 59 899) dnem, kdy valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku, o rozpuště-

ní rozhodne. 

Členovi Gymnazijní společnosti z.s., kterému zaniklo členství ve spolku, ani jeho 

právním nástupcům se poskytnutý příspěvek ani jeho nevyčerpaná část nevrací. 

 

VII. 

Přechodná ustanovení 

 

Stanovy byly schváleny na valné hromadě GS dne 29. 9. 2015. Účinnosti nabývají dnem vlo-

žení do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. 

 

VIII.  

Závěrečná ustanovení 

 
Právní otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, v platném znění. 

 


