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Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. 
 

Valná hromada se konala 29. 9. 2015 a byla svolána na 16.30. 
 

Valná hromada byla svolána prostřednictvím informací předávaných žákům školy a jejich 

zákonným zástupcům, zveřejněním na webu a nástěnce školy a hromadným e-mailem 

zákonným zástupcům žáků.  
 

V čase zahájení valné hromady bylo přítomno pouze 28 členů GS. Valná hromada nebyla 

usnášeníschopná. Podle statutu GS byla valná hromada usnášeníschopná v 16:45, kdy počet 

přítomných členů GS byl 34 z celkového počtu 256 členů GS (viz prezenční listiny).  
 

Valnou hromadu řídil předseda GS Mgr. Martin Dojiva. 
 

1. Zahájení, program valné hromady. Program valné hromady byl schválen všemi 

přítomnými. 

2. Změna Stanov a Jednacího řádu: Předseda GS Martin Dojiva informoval Valnou 

hromadu o důvodech změny Stanov (NOZ). Nové znění Stanov bylo k dispozici na 

webových stránkách a bylo poskytnuto všem účastníkům Valné hromady. Valná hromada 

byla informována o změnách oproti dosud platným stanovám. K návrhu Stanov nebyla 

vznesena žádná připomínka. Dále byly předneseny změny v Jednacím řádu, který byl také 

zveřejněn na webových stránkách a poskytnut všem účastníkům Valné hromady. 

K Jednacímu řádu nebyly vzneseny žádné připomínky. Valná hromada schválila nové 

znění Stanov spolku a Jednací řád Gymnazijní společnosti z.s. Oba dokumenty byly 

schváleny všemi přítomnými a jsou přílohou tohoto zápisu. 

3. Zpráva o činnosti GS ve školním roce 2014/2015: Zprávu přednesl předseda GS Martin 

Dojiva. Gymnazijní společnost plní plán přijatý na minulé valné hromadě. Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu. Na jaře 2015 ukončily členství v GS a tím pádem i v Radě GS 

Mgr. Monika Ježová a Karolína Čapková. Rada GS byla doplněna kooptací Mgr. Hanou 

Sedlákovou a Georgiem Dimitrovem. Mgr. Hana Sedláková byla zvolena pokladní GS. 

Místopředsedou GS byl zvolen Mgr. Radek Hakl. Valná hromada schválila kooptaci 

Mgr. Hany Sedlákové a Georgie Dimitrova za členy Rady GS. Schváleno pro 31, 

proti 0, zdržel se 1. Zpráva o činnosti GS ve školním roce 2014/2015 byla schválena 

všemi přítomnými a je přílohou tohoto zápisu. 

4. Zpráva o hospodaření GS v roce 2014: Zprávu přednesl předseda GS Martin Dojiva. 

Zpráva o hospodaření v roce 2014 a hospodaření v roce 2015 do 31. 8. 2015. Zprávy jsou 

přílohou tohoto zápisu. Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2014 a 

rozhodla, že zisk bude zaúčtován na účet 932 000 Nerozdělený zisk minulých let. 

Zprávy byly schváleny všemi přítomnými. Zpráva o hospodaření GS v roce 2014 je 

přílohou zápisu. 

5. Plán činnosti GS na rok 2016: Byly připomenuty hlavní body plánu: ples, LVK, 

Majáles, maturity, volejbalový turnaj, ocenění úspěšných žáků, výběr členských 

příspěvků, podpora soutěží a školního časopisu. Plán činnosti byl schválen všemi 

přítomnými a je přílohou tohoto zápisu. 
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6. Rozpočet GS na rok 2016: Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Celkové příjmy 

jsou plánovány na 141 000 Kč, celkové výdaje 141 000 Kč. Rozpočet je plánován jako 

vyrovnaný. Rozpočet byl schválen všemi přítomnými a je přílohou tohoto zápisu. 

7. Diskuze: Předseda GS M. Dojiva navrhl změnu termínu vybírání členských příspěvků ze 

září na únor příslušného kalendářního roku. Tento návrh vyšel z komise třídních učitelů. 

K této změně neměl nikdo žádné připomínky. Většina přítomných rodičů se vyjádřila 

souhlasně. Tato změna také usnadní plánování výdajů GS. Valná hromada schválila 

návrh vybírání členských příspěvků v únoru příslušného kalendářního roku. 

Usnesení Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s.: 

Valná hromada Gymnazijní společnosti o.s.: 

1) Schválila nové znění Stanov spolku a Jednací řád Gymnazijní společnosti z.s. 

2) Schválila kooptaci Mgr. Hany Sedlákové a Georgie Dimitrova za členy Rady GS. 

3) Schválila zprávu o činnosti GS ve školním roce 2014/2015. 

4) Schválila účetní závěrku za rok 2014 a rozhodla, že zisk bude zaúčtován na účet 932 000 

Nerozdělený zisk minulých let.  

5) Schválila zprávu o hospodaření v roce 2014. 

6) Schválila Plán činnosti GS na rok 2016. 

7) Schválila rozpočet GS na rok 2016.  

8) Schválila návrh vybírání členských příspěvků v únoru příslušného kalendářního roku. 

 

Valná hromada byla ukončena v 17.08. 

 

 

Mgr. Martin Dojiva 

předseda GS 

 

 

 

Mgr. Radek Hakl 

ověřovatel zápisu 

 

 

 

Mgr. Eva Kokešová 

zapisovatelka 
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Přílohy: 

1) Stanovy spolku 

2) Jednací řád Gymnazijní společnosti z.s. 

3) Zpráva o činnosti GS ve šk. roce 2014/2015 

4) Zpráva o hospodaření v roce 2014 

5) Plán činnosti GS na rok 2016 

6) Rozpočet GS na rok 2016 
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Příloha č. 1 
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 jménem 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 příspěvek, 
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, příspěvková 

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 členové 

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 
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hromadu jako hodina zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina všech členů, je 
valná hromada schopna usnášení při jakémkoliv počtu členů. Valná hromada rozhoduje 
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, příspěvková 
organizace, IČ: 494 59 899 nebo jeho statutárnímu zástupci. Stálý člen nemůže být zvolen 
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 prostou 
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 poslední 

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 

jeho 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 
Gymnazijní 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 středu 
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 oprávněni 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. 
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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. 

 
V. 

Další ustanovení 
 

Hlasování valné hromady a rady je veřejné. O tajném hlasování lze v konkrétních 
případech 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 komise, 
volená valnou hromadou GS.   

Všechny funkce v Gymnazijní společnosti z.s. jsou funkcemi čestnými. Náleží jim pouze 
náhrada nutných a účelně vynaložených nákladů, které jim vznikly při plnění úkolů vyplývajících 
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 kalendářní 
rok.   

V případě rozpuštění Gymnazijní společnosti z.s. přechází majetek spolku do vlastnictví 
Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace; U Školy 39, 664 84 Zastávka u Brna 
(IČ: 494 59 899) dnem, kdy valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku, o rozpuštění 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 vložení 
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., občanského zákoníku, v platném znění. 
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Tyto Stanovy byly přijaty Valnou hromadou dne 29. 9. 2015. 
 
V Zastávce dne 29. 9. 2015 Mgr. Martin Dojiva, předseda GS  
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Příloha č. 1 

JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. 

ČÁST PRVNÍ 

Všeobecná ustanovení 

čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a 

podrobně upravuje jednání orgánů GS.  

2. Jednací řád upravuje postup při volbách v orgánech GS.  

3. Jednací řád určuje vedení evidence o činnosti orgánů GS.  

ČÁST DRUHÁ 

Společná ustanovení pro jednání a rozhodování orgánů GS, volby 

čl. I. 

Platnost rozhodnutí orgánů GS 

Platné rozhodnutí (usnesení) může učinit orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn. Přesné znění 

rozhodnutí (usnesení) musí být uvedeno v zápisu. Za správnost zápisu odpovídá ověřovatel zápisu a 

předsedající jednání. 

čl. II. 

Svolávání schůzí 

 

1. Schůze a zasedání orgánů GS jsou svolávány zpravidla 7 dní předem, a to písemnou 

pozvánkou, e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách GS a budově sídla GS. Vždy musí 

být uveden program jednání.  

2. Schůze a zasedání se konají zpravidla v sídle GS.  

3. Účast při každé schůzi a zasedání se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu.  

čl. III. 

Program 

1. Schůze či zasedání probíhá podle schváleného programu.  

2. Po zahájení oznámí předsedající program jednání. Program může být na návrh kteréhokoliv 

člena zasedání či schůze změněn nebo doplněn, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina 

přítomných.  
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čl. IV. 

Volnost projevu 

1. Na schůzích nebo zasedáních má každý člen příslušného orgánu právo svobodného projevu. 

O udělení slova rozhoduje předsedající. Slovo může předsedající s odůvodněním odejmout. 

Slovo odejme vždy, jestliže příspěvek se nevztahuje k projednávané věci nebo neslučuje-li se 

s posláním a úkoly GS, je v rozporu se stanovami, dobrými mravy a právním řádem České 

republiky.  

2. Příslušný orgán může rozhodnout o časovém omezení diskusních příspěvků.  

čl. V. 

Rozhodování 

1. Orgány GS se řídí zásadou kolektivního rozhodování.  

2. Orgány GS jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, 

a rozhodují prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak.  

3. Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy GS.  

čl. VI. 

Volby 

Orgány GS jsou obsazovány volbou. V průběhu volebního období mohou být orgány doplněny 

náhradníky. Náhradníci nastupují do orgánu v pořadí, v jakém byli zvoleni. Jinak náhradníkům 

přísluší hlas poradní. Nelze-li uvolněné místo v orgánu obsadit náhradníkem, provede se doplnění 

kooptací. O kooptaci rozhoduje orgán, který má být doplněn. Při nejbližší příležitosti musí o tom 

podat zprávu příslušnému vyššímu orgánu.  

čl. VII. 

Hlasování 

1. O návrzích a volbě se rozhoduje hlasováním buď veřejným nebo tajným. O způsobu hlasování 

rozhodnou členové nebo delegáti veřejným hlasováním.  

2. Hlasování a volby se řídí jednacím nebo volebním řádem, přijatým účastníky jednání 

veřejným hlasováním.  

čl. VIII. 

Zápis ze schůzí 

1. O schůzích je nutno vždy vyhotovit zápis zachycující průběh jednání. V něm musí být 

uvedeny všechny podané návrhy a přijatá usnesení. Usnesení musí být formulována jasně a 

konkrétně a musí být kontrolovatelná. V zápise o hlasování o způsobu voleb nebo pro různá 

stanoviska musí být vždy uveden počet hlasujících pro, proti a těch, kteří se hlasování zdrželi. 

Zápis provádí určený zapisovatel.  

2. Zpracovaný zápis zkontroluje ověřovatel zápisu a předsedající jednání. Správnost ověří svým 

podpisem. 

3. Jednotlivé body usnesení schůze se kontrolují na následující schůzi příslušného orgánu.  

4. Zápis je po ověření zveřejněn na www stránkách GS v co nejkratším čase. 
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ČÁST TŘETÍ 

Orgány GS 

čl. I. 

Valná hromada 

1. Valná hromada GS se schází jednou za rok a svolává ji Rada GS.  

2. Mimořádnou Valnou Hromadu GS svolává Rada GS v případě, usnese-li se na tom většinou 

všech hlasů, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů GS nebo revizní skupina. Je-li 

důvodem svolání Valné hromady GS žádost členů GS nebo revizní skupiny, musí být Valná 

hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Program 

mimořádné Valné hromady musí odpovídat důvodům uvedeným v usnesení Rady GS či 

v žádosti o její svolání.  

3. Svolání Valné hromady oznámí Rada GS nejméně 7 dní před termínem Valné hromady a 

uvede její program. Materiály řádné Valné hromady budou k dispozici v sídle GS a na jejích 

www stránkách nejméně 5 dní před jeho konáním.  

4. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li po 

15-ti minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako hodina zahájení valné 

hromady přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada schopna usnášení při 

jakémkoliv počtu členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, 

není-li stanoveno jinak.  

5. Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda GS.  

6. Jednání Valné hromady probíhá podle jednacího řádu, schváleného Valnou hromadou.  

čl. II. 

Rada GS 

1. Rada GS se ve své činnosti řídí ročním plánem, který schvaluje vždy na svém prvním 

zasedání.  

2. Pravidelná (řádná) zasedání Rady GS se konají podle potřeby, a to minimálně třikrát za rok v 

termínech určených ročním plánem.  

3. Řádná zasedání Rady GS svolává předseda písemnou pozvánkou, rozeslanou všem členům 

rady prostřednictvím e-mailu a pravidelným hostům zasedání rady nejméně 7 dní předem. K 

pozvánce musí být připojen program zasedání, stejnopis zápisu z předchozího zasedání a 

kopie zásadních dokumentů, které budou na zasedání projednávány.  

4. V případě naléhavé potřeby lze svolat mimořádné zasedání Rady GS. Mimořádné zasedání 

svolává její předseda ze svého podnětu anebo na návrh pokladního, ředitele Gymnázia 

T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, či alespoň tří jiných členů Rady GS.  

5. Zasedání Rady GS se účastní všichni její členové. Pokladní GS a předseda revizní skupiny se 

mohou účastnit jako host s hlasem poradním. Přítomnost osob na zasedání Rady GS se 

zjišťuje a zapisuje na začátku zápisu o schůzi. 

6. Členové Rady GS jsou oprávněni přizvat po předchozím projednání s předsedou Rady GS do 

zasedání Rady GS odborníka z oboru, jehož se týká předmět jednání Rady GS.  

7. Ze závažných důvodů se může zasedání Rady GS zúčastnit člen GS či třetí osoba. 

Oprávněnost žádostí o účast posoudí předběžně předseda GS. Neshledá-li uvedené důvody 

závažnými, předloží žádost na nejbližším zasedání Radě GS, která o žádosti rozhodne s 

konečnou platností.  

8. Zasedání Rady GS se zpravidla konají v sídle GS.  
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9. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

10. Jednání Rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda případně zvolený člen 

Rady GS.  

11. Zasedání Rady GS probíhá dle schváleného programu. Pravidelné body programu zasedání 

Rady GS jsou tyto:  

1. schválení zápisu z předchozího zasedání  

2. schválení programu a rozhodnutí o návrzích na jeho změnu  

3. kontrola úkolů  

4. zpráva předsedy  

5. různé  

6. usnesení  

12. Další body programu stanoví v souladu s ročním plánem předseda. Každý člen Rady GS je 

oprávněn navrhnout doplnění programu, a to při zasedání Rady či mimo ně, prostřednictvím 

předsedy GS. O schválení programu a o návrzích na jeho doplnění rozhoduje Rada GS.  

13. Je-li mimořádné zasedání Rady GS svoláváno na návrh pokladního GS či jiných členů Rady 

GS, musí program mimořádného zasedání odpovídat důvodům uvedeným v návrhu.  

14. Každý člen Rady GS má při zasedání právo, aby mu bylo uděleno slovo, týká-li se jeho 

příspěvek programu. Slovo mu může být předsedajícím odejmuto, netýká-li se jeho 

vystoupení schváleného programu nebo je-li v rozporu se zásadami GS. Rozhodnutím Rady 

GS lze délku příspěvků na zasedání časově omezit.  

15. Usnesení Rady GS jsou přijímána veřejným hlasováním, nerozhodne-li Rada GS, že 

o konkrétním návrhu bude rozhodnuto hlasováním neveřejným. K přijetí usnesení je třeba 

nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

16. O průběhu zasedání Rady GS, o výsledcích hlasování a o přijatých usneseních je pořizován 

zápis. Za jeho pořízení odpovídá předseda GS. Stejnopis zápisu je do 10 dnů zasílán na 

vědomí všem členům GS.  

17. Rozhodnutím Rady GS mohou být její členové pověřeni vytvořením pracovních skupin 

k přípravě řešení jednotlivých úkolů.  

18. Rada GS je kolektivní orgán, jenž ve vztahu k jiným orgánům GS, k jednotlivým členům GS 

i k třetím osobám vystupuje jako celek. Každý z členů Rady GS je oprávněn v rámci její 

rozhodovací činnosti přednést svůj návrh a v rámci Stanov, tohoto jednacího řádu a zásad 

slušnosti jej prosazovat. Rozhodnutím Rady GS, přijatým většinou hlasů, je však vázán a je 

povinen je respektovat, jako rozhodnutí Rady GS prezentovat a v rámci svých povinností 

prosazovat.  

19. Rada GS může ke svému rozhodování využít i elektronickou poštu. V tomto případě musí být 

návrh jasně formulován a musí být schválen nadpolovičním počtem všech členů Rady GS. 

čl. III. 

Revizní skupina 

1. Revizní skupina GS je nejvyšším dozorčím orgánem, nezávislým na Radě GS a za svou 

činnost je odpovědná Valné hromadě GS. Ve své činnosti se řídí ročním plánem, který 

schvaluje vždy na svém prvním zasedání v kalendářním roce.  

2. Schůze Revizní skupiny se konají minimálně jednou ročně a to v termínu určeném ročním 

plánem. Zasedání svolává předseda Revizní skupiny písemnou pozvánkou rozeslanou všem 

členům a případně hostům zasedání a to nejméně 7 dní předem. Pozvánka může být doručena 

elektronickou poštou. K pozvánce musí být připojen program zasedání, stejnopis zápisu z 

předchozího zasedání a kopie zásadních dokumentů, které budou na zasedání projednávány.  
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3. V případě naléhavé potřeby lze svolat mimořádné zasedání Revizní skupiny, které svolává 

předseda Revizní skupiny na návrh člena Revizní skupiny či na základě požadavku Rady GS 

nebo Valné hromady.  

4. Zasedání Revizní skupiny se účastní všichni její členové. Přítomnost osob na zasedání Revizní 

skupiny se zjišťuje a zapisuje na začátku zápisu o schůzi. Jako host se zasedání Revizní 

skupiny účastní předseda GS, případně pokladní GS. 

5. Revizní skupina je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 

Nedostaví-li se k zasedání předseda, bude zasedání vždy odloženo a svoláno znovu 

v nejbližším vhodném termínu.  

6. Jednání Revizní skupiny řídí předseda.  

7. Zasedání Revizní skupiny se řídí dle schváleného ročního plánu. Každý člen Revizní skupiny 

je oprávněn navrhnout doplnění programu jednotlivých zasedání Revizní skupiny či mimo ně 

prostřednictvím předsedy Revizní skupiny.  

8. Usnesení Revizní skupiny jsou přijímána hlasováním. K usnesení je třeba nadpoloviční 

většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

9. O průběhu zasedání Revizní skupiny, výsledcích hlasování a o přijatých usneseních je 

pořizován zápis. Za jeho pořízení zodpovídá předseda Revizní skupiny. Stejnopis zápisu je do 

10 dnů zasílán na vědomí všem členům Revizní skupiny, předsedovi GS a pokladnímu GS. 

10. Revizní skupina dle schváleného plánu práce provádí periodickou revizi hospodaření 

a činnosti GS. O termínu revize je Rada GS písemně vyrozuměna nejméně 14 dní předem. 

O provedení revizí je vypracován zápis, který Rada GS obdrží nejpozději do 30 dnů ode dne 

provedení kontroly.  

11. Revizi provádí vždy nejméně dva členové Revizní skupiny.  

12. V případě, že stanovený termín pro revizi nevyhovuje časovým možnostem zúčastněných, 

může být písemnou cestou sjednán náhradní termín.  

13. Revizní skupina nejméně jednou za půl roku kontroluje plán hospodářské činnosti a plnění 

rozpočtu GS. O kontrole podává zprávu Radě GS.  

14. Revizní skupina projednává a vyjadřuje se k návrhům plánu hospodářské činnosti a rozpočtu 

GS na běžný rok.  

15. Předseda nebo jím pověřený člen se může zúčastnit zasedání Rady GS s hlasem poradním. 

Provádí kontrolu usnesení Valné hromady a Rady GS. Informuje o výsledcích revizí a podává 

návrhy na opatření vyplývající ze zjištěných skutečností.  

ČÁST ČTVRTÁ 

Jednání jménem GS a jejích orgánů 

čl. I. 

Statutární orgány 

1. Za GS jedná ve všech záležitostech předseda. Předseda je statutární zástupce GS. Je povinen 

neprodleně informovat o jednáních Radu GS, případně Valnou hromadu.  

2. U právních úkonů, u nichž je písemná forma předepsána obecně závazným právním 

předpisem, a u níže uvedených úkonů, vyžadujících písemnou formu, je doporučený podpis 

statutárního zástupce a jednoho člena Rady GS. Jedná se o úkony, jimiž GS nabývá nebo 

zcizuje majetek, o návrhy nebo vyjádření soudům a správním orgánům nebo tam, kde je to 

v obchodním styku obvyklé nebo vhodné (např. při udělení plné moci nebo pověření).  

3. Pokud předseda GS dlouhodobě nevykonává svou funkci z důvodu nemoci nebo jiných 

závažných důvodů, zastupuje předsedu se všemi právy a povinnostmi zvolený místopředseda 

GS, a to jako statutární zástupce.  
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čl. II. 

Zastupování GS 

Za GS může rovněž jednat zástupce, a to na základě písemné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění, 

vystavené Radou GS, případně předsedou GS. 

ČÁST PÁTÁ 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád vstupuje v platnost schválením Radou GS a Valnou hromadou. 

2. Změny, doplňky a zrušení tohoto řádu může provést pouze Rada GS a musí být schváleny 

Radou GS a Valnou hromadou. 

 

Tento řád byl schválen Valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 

 

 

…………………….. 

Mgr. Martin Dojiva 

předseda GS 
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Příloha č. 3: 

Zpráva o činnosti Gymnazijní společnosti o.s.  
za školní rok 2014/2015 

Předchozí valná hromada GS proběhla 30. 9. 2014. 

Na podzim 2014 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci pro 
studenty gymnázia. S žádostí o pomoc se na Gymnazijní společnost o.s. obrátily pouze 2 
členky GS s celkem třemi žádostmi. Dvě žádosti byly o příspěvek na lyžařský výcvikový kurz a 
jedna na vodáckou exkurzi. Vzhledem ke zdravotním komplikacím byl jeden příspěvek na 
lyžařský výcvikový kurz vrácen. 

Na konci listopadu roku 2014 byly předány odměny úspěšným studentům 
v předmětových olympiádách a soutěžích ve školním roce 2013/2014. Celkem bylo na 
odměnách vyplaceno 17 900 Kč. 

V lednu 2015 se Gymnazijní společnost o.s. podílela na plesu školy. 

V březnu 2015 jsme podali u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání za rok 
2014. Daň byla nulová. Zároveň nám paní Vaverková oznámila, že v roce 2015 nám již 
nepovede účetnictví. 

V květnu se Gymnazijní společnost o.s. podpořila maturanty drobným občerstvením a 
přispěla na pronájem prostor pro maturitní večírky. Čtyřem vynikajícím studentů jsme za 
jejich prospěch v průběhu studia předali odměny v celkové výši 4 000 Kč. 

Vzhledem k ukončení pracovního poměru odstoupila z Rady GS Mgr. Monika Ježová 
a s ukončením studia také Karolína Čapková. Rada GS na jejich místa kooptovala Mgr. Hanu 
Sedlákovou a Georgie Dimitrova. Mgr. Hana sedláková byla zvolena pokladníkem GS a tuto 
funkci převzala od Mgr. Moniky Ježové. Místopředsedou GS byl zvolen Mgr. Radek Hakl. 

V průběhu roku jsme podpořili cesty našich studentů na sportovní soutěže. Přispěli 
jsme na odměny ve volejbalovém turnaji O pohár ředitele Gymnázia T. G. Masaryka 
Zastávka. 

Podobně jako v předchozích letech umožňujeme vydávání školního časopisu SCOOL!. 

Gymnazijní společnost o.s. zajistila psychologa pro adaptační kurz prvního ročníku 
čtyřletého  i šestiletého cyklu v září 2015. 

Podobně jako v loňském roce i letos se nám podařilo oslovit obce z okolí Zastávky 
s žádostí o příspěvek. Na dotacích a darech na rok 2015 jsme získali 25 400 Kč, nehmotné 
dary v podobě pronájmů obecních prostor jsme dostali od obce Zastávka.  

V září 2015 jsme vybrali členské příspěvky a uspořádali tuto valnou hromadu. 

 

Největším problémem Gymnazijní společnosti o.s. je zapojení žáků a jejich rodičů do 
fungování GS. 

 
 
 
 
 Mgr. Martin Dojiva 
 předseda GS 

 

Tato zpráva byla schválena valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 
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Příloha č. 4: 

    

Přehled příjmů a výdajů Gymnazijní společnosti o.s. za rok 
2014 

    

Příjmy Výdaje 

členské příspěvky         83 201,00 Kč  poplatky bance               171,00 Kč  

prodej časopisu           3 430,00 Kč  časopis          18 822,00 Kč  

ples         24 590,00 Kč  ples          15 736,00 Kč  

dary         18 700,00 Kč  materiál            5 077,00 Kč  

úrok z b.ú.                 1,49 Kč  soutěže studentů          21 170,00 Kč  

dotace obce         13 000,00 Kč  příspěvky studentům          40 800,00 Kč  

          maturity, občerstvení            9 293,00 Kč  

          odpisy            6 802,00 Kč 

    ekonom+ost.nákl.            8 696,00Kč  

            

příjmy celkem   142 922,49 Kč  výdaje celkem     126 567,00Kč  
    

  Rozdíl-zisk      16 355,49 Kč  
    

 

 

V Zastávce, 19. 2. 2015 

 

 

 Martin Dojiva, předseda GS 

 

Tato zpráva byla schválena valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 
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Příloha č. 5 

    

Plán činnosti Gymnazijní společnosti z. s. na rok 2016 

Plán činnosti GS vychází z jejích stanov. 

V lednu 2016 je hlavní akcí Stužkovací ples Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka. 

Přípravu plesu mají na starosti třídní učitelé maturitních ročníků. 

V únoru bude probíhat vybírání členských příspěvků na následující rok  

V měsíci květnu budeme podporovat majálesové představení studentů septimy 

a 3. ročníku, kde jim umožníme profinancování darů a nákladů. Dále se budeme podílet na 

hladkém průběhu maturitních zkoušek zprostředkováním drobného občerstvení pro maturanty 

a členy maturitních komisí. Oslavu složení maturitních zkoušek podpoříme příspěvkem na 

pronájem kulturního zařízení. 

Novým studentům zpříjemníme vstup do školy příspěvkem na adaptační kurz. 

Na konci září proběhne Valná hromada GS. 

V listopadu u příležitosti Dne studentstva budou oceněni studenti, kteří úspěšně 

reprezentovali školu v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2015/2016.  

V závěru roku 2016 připravíme a zrealizujeme volby členů Rady GS a Revizní 

skupiny GS na volební období 2017-2019. 

Nabídneme pomoc studentům ze sociálně slabších rodin. Z rozpočtu GS jim 

přispějeme na poplatky spojené s jejich účastí na významných exkurzích a sportovních 

kurzech. 

V průběhu celého roku budeme podporovat účast studentů na soutěžích. Dále budeme 

podporovat školní časopis. Podle finančních možností GS se pokusíme podpořit pořízení 

nových učebních pomůcek. 

 Martin Dojiva, předseda GS 

 

Tento plán byl schválen valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 
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Příloha č. 6 

    Rozpočet Gymnazijní společnosti z.s. na rok 2016 

 
    

příjmy výdaje 
členské příspěvky           80 000,00 Kč  provozní výdaje             5 000,00 Kč  

ples           24 000,00 Kč  ples           16 500,00 Kč  

dary           17 000,00 Kč  Majáles                500,00 Kč  

školní časopis             5 000,00 Kč  soutěže           25 000,00 Kč  

dotace           15 000,00 Kč  odměny žáků           25 000,00 Kč  

    
maturity – 
občerstvení             5 000,00 Kč  

    maturity – třídy             4 000,00 Kč  

    ekonom             4 000,00 Kč  

    školní časopis           10 000,00 Kč  

    sociální výpomoc           12 000,00 Kč  

    kurzy             5 000,00 Kč  

    učební pomůcky           20 000,00 Kč  

    adaptační kurzy              9 000,00 Kč  

        

příjmy celkem   141 000,00 Kč  výdaje celkem   141 000,00 Kč  

    

  

rezerva                   -   Kč  

   
0% 

    

  
Mgr. Martin Dojiva, předseda GS 

    Tento rozpočet byl schválen valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 

 


