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Klub příznivců Gymnázia Opatov, z. s. 

STANOVY  

1. Úvodní ustanovení 
1.1  
NÁZEV: Klub příznivců Gymnázia Opatov, z. s. 
 
1.2 
SÍDLO: Praha 4, Chodov, Konstantinova 1500/50, PSČ 149 00. 

2. Účel, cíle a činnosti Spolku 
 
2.1 
Klub příznivců Gymnázia Opatov, z. s. (dále jen „Spolek“) je samosprávným a dobrovolným 
svazkem fyzických osob ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, který zastupuje a prosazuje cíle a zájmy studentů, jejich rodičů a 
všech svých členů ve vztazích se školou, orgány samosprávy, státní správy a jinými 
společenskými organizacemi. Tyto zájmy a realizace výchovně-vzdělávacího procesu budou vždy 
v souladu s většinovým názorem nejvyššího orgánu Spolku, kterým je Školní rada. Spolek je 
nezávislý na vedení školy nebo jiných subjektech. V právních vztazích vystupuje jako právnická 
osoba pod svým jménem a je oprávněna používat razítko se jménem Klub přiznivců Gymnázia 
Opatov, z. s.,  Konstantinova 1500, Praha 4. 
 
2.2 
Spolek svou činností podporuje vedení školy pouze v intencích, které budou v souladu s 
většinovým přesvědčením nejvyššího orgánu Spolku, kterým je Školní rada. Spolek bude všemi 
dostupnými prostředky a v rámci svých možností a schopností spoluvytvářet dobré jméno školy 
(osvětovou činností u rodičů a studentů uvnitř Spolku i propagací školy navenek).   
 
2.3 
Hlavní činností Spolku je sjednocování výchovného působení rodiny a školy.  Spolek dle svých 
možností zajišťuje přenos informací mezi vedením školy a rodiči studentů školy (členskou 
základnou Spolku).   
 
2.4 
Ekonomicky v případě potřeby podpoří studenty znevýhodněné a studenty talentované. 
Studenty podpoří při soutěžích výchovně-vzdělávacího charakteru. Ekonomicky přispěje na 
pořádání osvětových, kulturních, sportovních či společenských akcí, zlepšování školního 
prostředí a zlepšení podmínek vyučovacího procesu. 
 

3. Orgány Spolku 
 
3.1 
Členskou základnu Spolku tvoří všichni členové Spolku.  
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3.2 
Třídního delegáta si volí členové Spolku v rámci jedné školní třídy. Počet členů, kteří volí 
Třídního delegáta není početně stanoven, ale je vymezen příslušností ke konkrétní školní třídě.  
Pro zvolení a odvolání Třídního delegáta je při hlasování nutný nadpoloviční počet hlasů 
přítomných členů Spolku ve třídě. Hlasování může vyvolat kterýkoliv člen Spolku. Třídní delegát 
je členem nejvyššího orgánu Spolku (Školní rady), kde zastupuje zájmy členů Spolku, kteří jej 
zvolili.  
 
3.3 
Školní rada je nejvyšším orgánem Spolku. Školní radu tvoří Předsednictvo a Třídní delegáti, 
počet členů odpovídá minimálně počtu školních tříd ve škole v daném školním roce. Školní rada 
se schází minimálně dvakrát ročně a může být svolána i v případě mimořádných událostí, 
týkajících se chodu Spolku či školy. Zápisy z těchto jednání jsou zveřejňovány na webových 
stránkách školy. Jednání Školní rady svolává Předsednictvo Spolku ve spolupráci s vedením 
školy. Školní rada je usnášeníschopná při nadpolovičním počtu svých členů. Na základě 
hlasování vydává usnesení. Pro schválení usnesení je nutný nadpoloviční počet hlasů z 
přítomných členů. 
Školní rada:  

• schvaluje a mění stanovy Spolku, 

• volí a odvolává členy Předsednictva Spolku, které je výkonným orgánem Spolku; 
současně při tomto hlasování vyjadřuje souhlas s osobou Předsedy Spolku, 

• schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku, 

• schvaluje rozpočet Spolku, 

• projednává a schvaluje výši členských příspěvků, 

•  vyjadřuje se k návrhům dalších výhledových činností Spolku, které musí být v souladu 
s cíli Spolku (bod 2), 

• projednává a schvaluje výši mimořádné odměny pro člena Spolku, který se mimořádným 
činem zasloužil o blaho Spolku či školy, 

• schvaluje vyloučení člena Spolku, který se hrubým způsobem provinil proti přesvědčení 
či cíli Spolku, nebo který poškozuje dobré jméno Spolku; podložený návrh na vyloučení 
člena může podat kterýkoliv člen Spolku, 

• rozhoduje o postupu Spolku v případech, který stanovy neupravují, 

• rozhoduje o rozpuštění Spolku a následně o majetkovém vypořádání. 
 
3.4 
Předsednictvo Spolku je statutárním orgánem Spolku a jeho členové jsou současně členy Školní 
rady. Členem Předsednictva se může stát kterýkoliv člen Spolku na návrh Předsednictva nebo 
Školní rady. Členy předsednictva volí a odvolává usnesením Školní rada. Předsednictvo tvoří 5 
členů, ti ze svého středu volí předsedu, kterého usnesením schvaluje Školní rada. Předsednictvo 
se schází minimálně třikrát ročně, zápisy z jednání zveřejňuje na webových stránkách školy. 
Členové Předsednictva svou činností odpovídají Školní radě.   
 
3.5 
Předseda Spolku řídí jednání Školní rady a Předsednictva. Touto činností může pověřit i jiného 
člena Předsednictva.  
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Právní jednání Předsednictva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za Spolek 
Předseda Spolku, popř. pověřený člen Předsednictva. Předsednictvo může na základě písemné 
plné moci pověřit zastupováním Spolku i jiné fyzické či právnické osoby.  

3.6 
Voleným orgánem nebo jeho členem může být pouze člen Spolku. 
 
3.7 
Školní rada může svým usnesením zřídit další komise jako svůj poradní orgán. 
 
3.8 
Funkční období volených orgánů nebo jejich členů je pětileté. 

4. Členství 
4.1 
Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se mohou stát všechny osoby způsobilé 
k právnímjednáním, především pak rodiče všech studentů studujících Gymnázium Opatov. 
 
4.2  
Členové Spolku mají právo:  

• hlasovat při volbě a odvolání Třídního delegáta, 

• být volen do všech orgánů Spolku, 

• být informován o činnosti Spolku cestou zveřejněných zápisů z jednání orgánů Spolku, 

• účastnit se jednání orgánů Spolku,  

• obracet se na orgány Spolku v případě mimořádných událostí, které nelze řešit cestou 
Třídního delegáta, 

• účastnit se akcí (kulturních, sportovních, výchovných a společenských) pořádaných 
Spolkem. 

 
Členové Spolku mají povinnost: 

• dodržovat stanovy Spolku, především konat v souladu s Cíli a činností Spolku (bod.2), 

• podvolit se rozhodnutí Školní rady, 

• řádně a v nejlepší víře plnit funkce, jimiž byli pověřeni. 
 
4.3 
Členství vzniká zaplacením příspěvku, evidenci členů spravuje Předsednictvo Spolku. Členství 
se obnovuje každoročně zaplacením ročního příspěvku (na začátku školního roku, termín 
stanovuje Předsednictvo). Předsednictvo může členovi Spolku v doložených mimořádných 
případech příspěvek snížit či prominout bez důsledku zániku členství.  
 
4.4 
Členství zaniká:  

• dobrovolně, na základě písemné žádosti člena o vystoupení ze Spolku, 

• nezaplacením příspěvku v termínu,  

• rozhodnutím Školní rady. 
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5. Zásady hospodaření 
 
5.1 
Příjmy Spolku tvoří příspěvky všech jeho členů. Jejich výši schvaluje Školní rada.  
 
5.2  
Spolek může získat další finanční prostředky z darů, subvencí, sponzorské činnosti a z výtěžků 
získaných při společenských, kulturních a jiných akcí. 
 
5.3 
Rozpočet Spolku zpracovává Předsednictvo při respektování maximální účelovosti použití 
prostředků. Rozpočet schvaluje Školní rada, která s Předsednictvem sleduje jeho plnění. Souhlas 
k disponování s částkami uděluje vždy Předseda Spolku. Veškeré finanční transakce jsou 
prováděny podle účetních norem a předpisů a v souladu s planými právními předpisy. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
 
6.1 
Klub příznivců Gymnázia Opatov, z. s. vznikl povinnou změnou, která je dána ustanoveními 
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z Klubu příznivců Gymnázia Opatov, jež 
vznikl dne 22.10.1993 jako právnická osoba na základě zaregistrování stanov u Ministerstva 
vnitra ČR pod čj. VS/1-22143/93-R, kdy nabyly účinnosti stanovy, jejichž text byl schválen 
ustavující členskou schůzí.  
 
6.2 
Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku. 
 
6.3 
Změny stanov schvaluje Školní rada a následně je Předsednictvo povinno založit do sbírky listin 
u rejstříkového soudu jejich úplné znění.  
 
6.4 
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními § 214 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
 


