Návrh ze dne 15. 4. 2014
STANOVY
RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ PŘI GYMNÁZIU BLANSKO

I. Úvodní ustanovení
1)
2)
3)
4)

Název: Rodičovské sdružení při Gymnáziu Blansko
Sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko
Je založeno jako …. (po vyjasnění podle nového OZ)
RSGB je založeno na dobu neurčitou.

II. Cíle sdružení
Cílem činnosti sdružení je podpora zájmů Gymnázia Blansko a jeho žáků a zajišťování
pomoci škole v její činnosti, a to zejména v těchto oblastech:
1. spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních
otázek školy,
2. spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy,
3. podpora kulturní a vzdělávací činnosti školy,
4. podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery,
5. podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných
a mimoškolních aktivit studentů,
6. spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči,
7. spolupráce při zabezpečování společenských akcí pořádaných školou,
8. podpora studentů školy.

III. Organizace RSGB
1) Orgány RSGB
a) Plénum RSGB
b) Hlavní výbor RSGB
c) Předseda RSGB
d) Pokladník RSGB
e) Revizní komise RSGB
2) Členství v RSG
a) Členem RSGB může být každá osoba, která je rodičem žáka školy nebo vykonává
rodičovské právo ke žákovi. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.

b) Člen RSGB má právo aktivně se podílet na každé činnosti RSGB, volit a být volen
do jeho orgánů, uplatňovat svoje názory, vznášet náměty a připomínky a osobně se
účastnit projednávání svých návrhů.
c) Každý člen RSGB má za povinnost dodržovat ustanovení stanov RSGB a včas
platit členský příspěvek schválený plénem RSGB.
d) Členství je možno ukončit ze svobodného rozhodnutí kdykoliv. Členství zaniká
také uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské
příspěvky.
3) Plénum RSGB (dále jen „plénum“)
a) Plénum je nejvyšším orgánem RSGB, který se skládá ze všech členů RSGB.
Plénum vykonává veškeré funkce RSGB, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům,
může si vyhradit i rozhodnutí ve věcech, které přísluší jinému orgánu RSGB.
b) Do působnosti pléna náleží:
ba) rozhodnutí o změnách stanov,
bb) schvalování výše členských příspěvků pro další kalendářní rok na návrh
hlavního výboru RSGB,
bc) schvalování výroční zprávy o činnosti hlavního výboru RSGB,
bd) schvalování účetní uzávěrky RSGB za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příští
rok,
be) rozhodování o rozpouštění RSGB,
bf) rozhodnutí o nakládaní s majetkem RSGB mimo obvyklé hospodaření (nákup
a prodej majetku v hodnotě nad 200 000,- Kč),
bg) rozhodování o všech věcech, které nejsou výslovně svěřeny jiným orgánům
RSGB, kromě běžného řízení
c) Řádné zasedání pléna se koná jedenkrát ročně, obvykle v listopadu.
d) Hlavní výbor RSGB je povinen svolat plénum v případě, že o to požádá alespoň
25% všech členů. Hlavní výbor RSGB může plénum svolat i z vlastního podnětu
nebo z podnětu předsedy RSGB. Plénum se v takovém případě musí konat do 6
týdnů od doručení žádosti.
e) Každý člen má jeden hlas. Plénum je schopné usnášení, pokud je přítomna jedna
dvacetina všech členů.
f) Usnesení pléna jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů. Hlasování
se provádí aklamací – zvednutím ruky.
g) Jednání pléna řídí předseda RSGB, v jeho nepřítomnosti pověřený člen hlavního
výboru.
h) Usnesení pléna jsou závazná pro všechny členy RSGB a orgány RSGB.
4) Hlavní výbor RSGB (dále jen „HV“)
a) Orgánem RSGB je HV, složený ze zástupců rodičů studentů všech tříd školy.
Rodiče studentů volí své zástupce do HV z každé třídy, takže každá třída má zde
právě jednoho zástupce. HV projednává všechny otázky náležící do jeho
působnosti. Jednání HV se může zúčastnit každý člen RSGB. Členové HV volí ze

svého středu předsedu RSGB, který zastupuje RSGB ve všech záležitostech.
Volební období všech členů HV včetně předsedy RSGB je čtyřleté ???
b) HV je nejvyšším orgánem RSGB v období mezi jednotlivými plény. Ze své
činnosti skládá účty plénu. HV je orgánem RSGB, který zastupuje RSGB na
veřejnosti. Jménem HV jedná a podepisuje předseda RSGB samostatně, nebo
společně pokladník RSGB a jeden člen pověřený HV.
c) HV vykonává tyto činnosti:
ca) svolává plénum,
cb) připravuje a předkládá plénu výroční správu, účetní závěrku a rozpočet po
projednání v revizní komisi RSGB a další návrhy k projednání,
cc) navrhuje plénu výši členských příspěvků a výši zvýšených členských
příspěvků a způsob jejich úhrady,
cd) řídí činnost RSGB,
ce) volí předsedu RSGB a pokladníka RSGB,
cf) zabezpečuje plnění usnesení pléna,
cg) dbá o hospodaření, využívání a údržbu majetku RSGB,
d) Zasedání HV svolává předseda nejméně 2x ročně.
e) HV je schopný usnášení, pokud jsou přítomny 2/3 jeho členů. Usnesení je přijato,
pokud pro něho hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů. Každý
člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
f) Ze schůzí se pořizuje RSGB zápis, který podepisují všichni přítomní členové HV
a musí být vyvěšen na vývěsce RSGB a doručen všem členům HV do 15 dnů od
konání zasedání.
5) Předseda RSGB a pokladník RSGB
a) HV volí ze svého středu předsedu RSGB (dále jen „předseda“) na dobu čtyř let.
Předseda organizačně řídí veškerou činnost RSGB. Předseda je povinen se řídit
usneseními a rozhodnutími pléna a HV.
b) Předseda rozhoduje o všech záležitostech RSGB, pokud nejsou vyhrazeny plénu
nebo HV (v takových případech předkládá plénu návrhy).
c) Předseda má povinnost informovat HV o úkonech, které jménem RSGB učinil,
zejména o věcech, které nejsou běžnými záležitostmi a záležitostmi vnitřního
řízení RSGB.
d) Předseda může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit
orgánu, který ho zvolil, a je povinen svolat zasedání HV, aby projednal jeho
odstoupení. Výkon funkce končí dnem, kdy HV odstoupení projednal nebo měl
projednat.
e) Pokladník je povinen jednat ve všech záležitostech RSGB jako svědomitý
hospodář. Pokladník je také povinen zajistit řádné vedení předepsané
evidence a účetnictví. Pokladník je po dobu výkonu funkce zproštěn
povinnosti platit členské příspěvky. Funkce pokladníka je čestnou funkcí bez
nároku na odměnu.
6) Revizní komise RSGB (dále jen „RK“)

a) Kontrolním orgánem RSGB je tříčlenná RK, volená na návrh předsedy HV.
Členem RK nesmí být předseda nebo pokladník HV.
b) Do působnosti RK náleží:
ca) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti RSGB,
cb) kontrolovat, zda jsou řádně v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy
RSGB,
cc) kontrolovat, zda se činnost RSGB uskutečňuje v souladu se stanovami a
usneseními pléna a právními předpisy,
cd) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na další období,
ce) účastnit se pléna a seznamovat plénum s výsledky své kontrolní činnosti, na
žádost pléna přezkoumávat hospodaření RSGB.
c) Zasedání RK se konají podle potřeby, nejméně však 1x ročně, svolává je předseda
RK, kterého členové RK volí ze svého středu. O průběhu zasedání RK a o jejích
rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. RK rozhoduje na
základě souhlasu většiny svých členů.

IV. Hospodaření RSGB
1) Majetek RSGB tvoří movitý majetek.
2) Příjmy RSGB tvoří zejména členské příspěvky, zvýšené členské příspěvky, dary,
výnosy akcí.
3) Výdaje RSGB jsou prostředky vynakládané jako příspěvek škole i studentům školy
pro zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí a reprezentaci školy,
např. příspěvky na zájezdy žáků, výcvikové kurzy žáků, odměny pro vítěze soutěží,
odměny nejlepším žákům školy, za reprezentaci školy, nákup nadstandardních
učebních pomůcek a jiné.
4) Výši členských příspěvků a výši zvýšených členských příspěvků schvaluje svým
usnesením plénum na návrh HV, a to vždy na období jednoho roku. Členské příspěvky
jsou splatné do 20. 12. kalendářního roku.
5) Se svým majetkem hospodaří RSGB samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu
schváleného na každé účetní období plénem. Kontrolu hospodaření provádí členové
RK, a to nejméně 1x za jedno účetní období. Účetním obdobím je kalendářní rok.
6) RSGB neustanovuje žádné organizační jednotky.
V. Závěrečná ustanovení
1) RSGB zaniká
a) rozhodnutím pléna o dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o jeho rozpuštění.
2) V případě zániku RSGB se provede jeho likvidace, kterou provede likvidátor
jmenovaný plénem. Pro likvidaci se použijí přiměřeně ustanovení Obchodního
zákoníku o likvidaci obchodních společností.
3) Stanovy mohou být měněny pouze písemnými změnami schválenými usnesením pléna.

