
STANOVY 
 Spolku rodičů a přátel Jazykového gymnázia Pavla Tigrida,  

Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba  

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ spolku 

1) Spolek rodičů a přátel Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, Porubská ulice 
831 (dále jen SRPG) - je nevládním, neziskovým a dobrovolným sdružením rodičů žáků 
školy, zákonných zástupců žáků školy, fyzických a právnických osob, kteří se zajímají  
o výchovu a vzdělání dětí, mládeže a o činnost Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. SPRG  
bylo založené a vykonává činnost podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a dle obecně závazných právních předpisů České republiky.  

2) Název: Spolek rodičů a přátel Jazykového gymnázia Pavla Tigrida 

3) Sídlo SPRŠ: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-

Poruba. 

4) Pro komunikaci se SRPG se používá mimo jiné i mailová adresa srpg@jazgym.cz.   

5) IČ SRPG je 02474051. 

6) Stanovy SRPG jsou zveřejněny na webových stránkách Jazykového gymnázia Pavla 
Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace (dále jen Gymnázium) – http://jazgym.cz/ . 

 
Čl. II 

Cíl činnosti SRPG 

1) Členové spolku chtějí jeho prostřednictvím dobrovolně dosáhnout toho, aby dobře fungovala 
spolupráce školy s rodiči studentů, veřejností a orgány studentské samosprávy, na základě 
vzájemné důvěry a partnerských vztahů, co nejvíce k prospěchu studentů této školy. 

2) Spolek ve své činnosti 

a) napomáhá zprostředkování vzájemných informací mezi rodiči, vedením školy a jinými 
kompetentními školskými orgány, 

b) v odůvodněných případech může poskytnout humanitární výpomoc sociálně slabým 
studentům, prostředky na odměny v soutěžích a eventuálně prostředky na vybavení 
školy pomůckami, 

c) spolupracuje na tvorbě koncepce výchovně vzdělávací práce školy a iniciativně 
podává vlastní návrhy a doporučení, 

d) reprezentuje názory a postoje svých členů vůči škole, veřejnosti, regionálním  
a státním orgánům, 

e) zprostředkovává spolupráci s jinými subjekty obdobného zaměření a to i v zahraničí, 

f) spolupracuje při vytváření podmínek pro zabezpečení školy v oblasti v oblasti 
materiální, hospodářské, personální a provozu školy, 

g) posuzuje hygienické a stravovací podmínky studentů, 

h) podporuje zájmovou a odbornou činnost ve škole, 

i) vede evidenci svých členů. 
 

Čl. III 
Členství ve spolku 

1) Členy spolku se mohou stát 

a) rodiče nebo zákonní zástupci studenta navštěvujícího školu, 

b) fyzické osoby (např. rodič studenta, který již ukončil studium na škole), 
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c) právnické osoby, 

d) sponzoři. 

2) Členství rodiče nebo zákonného zástupce studenta navštěvujícího školu vzniká zaplacením 
členského příspěvku. 

3) Ostatní členové jsou přijímáni na základě písemné přihlášky, ve které jsou uvedeny tyto 
údaje 

a) jméno člena, resp. název organizace, 

b) adresa člena, 

c) jména a třídy dětí, které zastupuje (u rodičů a zákonných zástupců studentů). 

4) Sponzory spolku mohou být právnické nebo fyzické osoby, které svou působností mohou 
odborně, reklamně nebo ekonomicky podpořit jeho činnost. 

5) Členem SRPG se může stát každá právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm  
v ČR, starší 18 let, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která souhlasí s cíli  
a stanovami SRPG, zaváže se jimi řídit, chce aktivně pracovat v SRPG, řádně a ve 
stanoveném termínu uhradí členský příspěvek. Členové SRPG jsou ve vzájemném 
rovnoprávném postavení.  

6) Členství v SRPG rodičů a zákonných zástupců studentů je vázáno na dobu určitou a to po 
dobu studia studenta. Členství ostatních není vázáno na dobu studia konkrétního studenta, 
je dáno zájmem člena podílet se na činnosti spolku. 

7) Členský příspěvek je finanční příspěvek, který je využit na financování společenských, 
sportovních a vzdělávacích akcí Gymnázia. Členský příspěvek je hrazen rodiči nebo 
zákonnými zástupci studentů za každé dítě, které je žákem školy, jednou na začátku prvního 
ročníku studia ve výši, kterou odhlasuje Výbor SRPG. Členský příspěvek je splatný 
nejpozději do 30. listopadu prvního školního roku studia žáka. Členský příspěvek je po 
uhrazení nevratný. Ostatní členové hradí členský příspěvek ve výši stanovené Výborem 
SRPG nejpozději do 30. listopadu každého školního roku, kdy jsou členy. Členové SRPG 
mohou přispívat na provoz SRPG i dalšími mimořádnými příspěvky nebo dary kdykoliv 
v období svého členství. 

8) Členství zaniká: 

a) nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu splatnosti,  

b) písemným oznámením o ukončení členství adresovaným SRPG, 

c) u právnické osoby, která je členem spolku, jejím zánikem, 

d) úmrtím člena. 

V případě úmrtí člena SRPG může být jeho členství převedeno na jiného příslušníka rodiny, 
který je zákonným dědicem bez zápisného, jestliže o členství v SRPG požádá. 

9) Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPG, zúčastňovat se jednání 
a rozhodování SRPG, volit a být volen do orgánů SRPG, vznášet své názory, náměty 
a připomínky k činnosti SRPG a k činnosti Gymnázia, jejichž projednávání se může osobně 
účastnit, pravidelně a včas být informován o konání jednání valných hromad, kde bude 
seznámen s činností organizace SRPG.  

10) Člen má právo požadovat na členech Výboru SRPG pomoc při vyřizování záležitostí 
týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat Výborem SRPG zastupovat. 

11) Člen má právo být informován o činnosti Výboru SRPG a o hospodaření SRPG. 

12) Člen má povinnost dodržovat stanovy SRPG, napomáhat realizací cílů SRPG a uhradit do 
řádného termínu členský příspěvek na daný školní rok. 

13) Člen SRPG je členem Valné hromady třídy žáka, za kterého řádně uhradil členský 
příspěvek. 
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14) Člen je oprávněn být prostřednictvím mailu (pokud tento uvede do prezenční listiny členů 
SRPG) informován 10 dní předem o všech připravovaných schůzích a jednáních Výboru 
SRPG a jeho programem a to prostřednictvím zákonného zástupce Valné hromady třídy, 
který je členem Výboru SRPG.  Má právo, aby jeho připomínky, náměty či rozhodnutí 
k jednotlivým bodům programu byly přijaty, na schůzi Výboru SRPG zástupcem třídy 
prezentovány, projednány a aby byl členem Výboru SRPG do 10 dnů od konání schůze 
vyrozuměn o výsledku jednání, pokud o to požádá.  
 

Čl. IV 
Majetek a hospodaření SRPG 

1) Majetek SRPG tvoří zejména 

a) peníze v pokladně, 

b) peníze na běžném účtu peněžního ústavu (pokud je účet u peněžního ústavu 
založen), 

c) movité věci,  

d) další majetek předpokládaný zákonem o účetnictví, postupy účtovaní pro občanská 
sdružení případně mezinárodními účetními standardy. Řádnou správu tohoto majetku 
zabezpečuje výbor organizace. 

2) Příjmy jsou zejména 

a) členské příspěvky, 

b) příspěvky od obcí, České republiky a EU, 

c) dary a příspěvky sponzorů, 

d) výnosy z pořádaných akcí. 

3) Výdaje tvoří peněžitá a nepeněžitá plnění směřující k plnění cíle činnosti SRPG. 

4) SRPG hospodaří s vlastním majetkem. Vytvoří-li SRPG při své činnosti zisk, může být použit 
jen k dosažení cílů SRPG. Hospodaření se děje na základě rozpočtu schváleného Výborem 
SPRG. Na hospodaření dohlíží kontrolní komise, která předkládá pravidelně zprávu Výboru 
SRPG. V případě zániku organizace je nutno vždy provést majetkové vyrovnání dle platných 
zákonů a norem na území ČR. 

5) Výši členského příspěvku navrhuje a schvaluje Výbor SRPG, a to zpravidla na první 
ustavujícím jednání v měsíci září každého školního roku. Příspěvek je splatný převodem na 
bankovní účet SRPG.  

6) Požadavky na čerpání financí předkládá navrhovatel písemně (v jednom vyhotovení) Výboru 
SRPG prostřednictvím vedení školy během školního roku. Vedení školy se k požadavku 
vyjádří a uvede svůj souhlas či nesouhlas s požadavkem. Výbor SRPG rozhodne 
o schválení či neschválení požadavku. Žadatelé mají právo se zúčastnit projednávání svého 
požadavku a Výboru SRPG osvětlit svůj požadavek.  

7) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně ekonoma, případně na jediném účtu 
u zvoleného peněžního ústavu, pokud je tento založen. 

8) Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda, místopředseda a ekonom 
společně, tzn. u pokladních i bankovních operací je vždy potřeba dvou z těchto tří 
oprávněných podpisů.  
 

Čl. V 
Správa SRPG 

1) Členové spravují SPRŠ prostřednictvím svých orgánů, jimiž jsou 

a) Valné hromady jednotlivých tříd Gymnázia, 

b) Výbor SRPG (zvolení zástupci jednotlivých tříd Gymnázia), 

c) Předseda SRPG, 
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d) Kontrolní komise. 

2) Valnou hromadou se rozumí shromáždění členů jednotlivých tříd Gymnázia nebo jejich 
zákonných zástupců.  

3) Valná hromada má na začátku daného školního roku možnost zvolit alespoň jednoho 
zákonného zástupce třídy, který bude členem Výboru SRPG a bude při jednání Výboru 
SRPG prezentovat názory a připomínky členů Valné hromady k jednotlivým bodům 
programu Výboru SRPG a bude reprezentovat třídu.   

4) Návrh na člena Výboru SRPG podává Valná hromada třídy předsedovi SRPG písemnou, 
ústní nebo elektronickou formou. 

5) Nového člena Výboru SRPG schvaluje Výbor SRPG na svém jednání.   

6) Výbor SRPG je složený ze zvolených zákonných zástupců členů Valné hromady jednotlivých 
tříd Gymnázia. Zvolení členové Výboru SRPG zodpovídají za jeho řádný chod. Jeho funkční 
období dáno dobou studia třídy, kterou zastupuje.  Počet členů Výboru SRPG by měl 
odpovídat počtu tříd Gymnázia v daném školním roce.   

7) Výbor SRPG řídí činnost SRPG a zastupuje jej v jednáních se školou, orgány samosprávy 
i státní správy a jinými organizacemi. 

8) Jednání Výboru SRPG se může účastnit každý člen SRPG, který o to projeví zájem. 
Z jednání Výboru SRPG je pořizován písemný zápis s programem jednání a jeho výsledkem. 
Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina.  

9) Člen Výboru SPRŠ – zákonný zástupce dané třídy Gymnázia 

a) hájí práva třídy, názory jednotlivých členů a vystupuje ve prospěch třídy, 

b) je povinen se účastnit jednání Výboru SRPG a to minimálně 2x v daném školním 
roce, 

c) předkládat Výboru SRPG připomínky a náměty členů Valné hromady, 

d) plně respektovat rozhodnutí nadpoloviční většinou Valné hromady třídy a tato 
prezentovat na jednání a schůzích Výboru SRPG,  

e) v případě, že k danému programu Výboru SRPG neobdrží žádné připomínky ze stran 
členů Valné hromady, jedná a rozhoduje dle svého vědomí a svědomí ve prospěch 
cílů SRPG a dle stanov SRPG. 

10) Člen Výboru SRPG je povinen zúčastnit se jednání Výboru SRPG osobně nebo se omluvit. 
Jednání v zastoupení není možné. Výbor se může sejít i mimořádně, a to na základě žádosti 
kteréhokoliv člena výboru. Mimo schůzky výboru je možná komunikace i schvalování 
elektronickou formou. 

11) V případě odstoupení člena Výboru SRPG má právo valná hromada třídy zvolit nového člena 
výboru.  

12) Člen Výboru SRPG může být odvolán Valnou hromadou dané třídy Gymnázia, kterou 
zastupuje. 

13) Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor SRPG na jednání ředitele, 
popřípadě další zástupce školy. 

14) Výbor SRPG schvaluje 

a) stanovy a jejich změny, 

b) rozpočet a hospodaření SRPG, 

c) výši členského příspěvku na daný školní rok a jeho termín splatnosti. 
V odůvodněných případech může učinit výjimku ve výši členského příspěvku 
a v termínu splatnosti, toto však musí uvést v zápise ze schůze a prostřednictvím 
členů Výboru SRPG informovat Valné hromady tříd o udělení výjimky.  



Stanovy SRPG Pavla Tigrida                                                                                                   Strana 5 
 

15) Požaduje-li člen SRPG zařazení určité záležitosti do programu jednání Výboru SRPG, musí 
jeho návrh Výbor SRPG obdržet minimálně 5 dní před konáním schůze Výboru SRPG 
prostřednictvím člena výboru. 

16) Výbor SRPG je usnášení schopen při počtu minimálně poloviny členů Výboru SRPG.  

17) Přednesený návrh na jednání Výboru SRPG je schválen, odhlasuje-li jej nadpoloviční většina 
přítomných členů Výboru SRPG. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li 
přítomen, prvního místopředsedy. Z jednání výboru se vyhotovuje písemný zápis podepsaný 
předsedou nebo místopředsedou. 

18) Výbor SRPG na začátku svého funkčního období volí ze svých členů předsedu, 
místopředsedu a kontrolní komisi. 

19) Výbor SRPG na začátku svého funkčního období ustanoví ze svých členů zapisovatele 
zápisu z řádných schůzí a jednání Výboru SRPG. Zapisovatel má povinnost do 7 dnů od 
schůze zaslat jednotlivým členům Výboru SRPG zápis ze schůze Výboru SRPG. 

20) Předseda je statutárním orgánem Spolku. 

21) Předseda je nejvyšším představitelem SRPG, svolává a řídí jednání Výboru SRPG. 
Předseda je povinen svolávat schůze výboru operativně dle potřeby, nejlépe v termínech 
třídních schůzek, minimálně 2x v daný školní rok.  

22) Předseda a místopředseda je odvolatelný Výborem SRPG. V nepřítomnosti předsedy tuto 
funkci nahrazuje s plnými právy místopředseda.  

23) Předseda zastupuje SRPG navenek. 

24) Výbor SRPG při svém jednání ustanoví ekonoma, který je starší 18 let, způsobilý k právním 
úkonům a trestně bezúhonný. Ekonom odpovídá za hospodaření, vedení účetnictví a plnění 
povinností SRPG v postavení daňového subjektu. SRPG může vedením účetnictví a plněním 
povinností vyplývajících z postavení daňového subjektu pověřit osobu vně SRPG, která je k 
této činnosti způsobilá. Svou odpovědnost ekonom stvrzuje podpisem hmotné odpovědnosti 
za svěřené finanční prostředky. 

25) V případě, že není možné, aby činnost určitého druhu nebo činnost vztahující se k určité akci 
vykonal člen SRPG, může Výbor SRPG sjednat k provedení této činnosti třetí osobu. 

26) Člen Výboru SRPG může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to výboru 
písemnou formou k rukám předsedy. Výkon jeho funkce končí dnem dohodnutým při 
projednání odstoupení na nejbližším zasedání výboru. 

27) Se svým majetkem hospodaří SRPG samostatně podle zákonných předpisů. Kontrolním 
orgánem SRPG je kontrolní komise, která provádí kontrolu hospodaření SRPG a kontrolu 
plnění rozpočtu. Kontrole hospodaření může být přítomen jakýkoliv člen SRPG, který o to 
projeví zájem či zástupce školy. Všichni členové SRPG jsou oprávněni nahlížet do 
hospodaření SRPG. 

28) Kontrolní komise je volena na jednání Výboru SRPG na začátku funkčního období na daný 
školní rok. Je vždy tříčlenná, tvořená členy SRPG. Kontrolní komise se schází dle potřeby, 
nejméně 2x ročně. Kontrolní komise je oprávněna provést, kdykoliv během účetního roku, 
kontrolu pokladního zůstatku, a to i opakovaně, minimálně však 2x ročně. O výsledku 
kontroly provede písemný zápis a informuje Výbor SRPG na nejbližším jednání nebo 
elektronickou poštou o výsledku kontroly.  
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Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

1) Pokud se ukáže, že některé ustanovení těchto Stanov není platné či účinné, nemá to vliv na 
platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov. 

2) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.  
 

Výše uvedené znění stanov bylo projednáno za přítomnosti 10-ti členů výboru.  

Hlasováním na schůzi výboru SRPG dne 11.11.2015 bylo navržené znění stanov odsouhlaseno 

počtem 10 hlasů z počtu 10 přítomných členů výboru, z celkového počtu 18 členů s hlasovacím 

právem - viz prezenční listina. 

 
 
 

 

V Ostravě dne 11. listopadu 2015         

        ………………………….. 

        Jiří Koziorek 

        Předseda výboru SRPG 

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich odsouhlasení výborem Sdružení bez ohledu na datum 
registrace u Ministerstva vnitra ČR. 


