STANOVY
Sdružení rodičů a přátel gymnázia Kroměříž
I. Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel gymnázia Kroměříž ( dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením
rodičů a dalších občanů, kteří mají zájem o výchovu a vzdělání žáků gymnázia a veškerou
činnost této školy. Je založeno jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/90 Sb.
2. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací. Je nezávislé na politických stranách, orgánech
státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s ředitelstvím
gymnázia, s orgány státní správy a samosprávy, s jinými organizacemi, sdruženími a
institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
3. Sídlem Sdružení je gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 8, 767 01 Kroměříž
II. Cíle sdružení
1. Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodičů žáků
a gymnázia a na dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
2. Sdružení pečuje o rozvoj a využití tábora Jablůnka v katastru obce Pržno, okres Vsetín, který
je jeho majetkem.
3. K plnění těchto základních cílů sdružení zejména
- vede rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli gymnázia a s úlohou
rodičů při jejich naplňování,
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů či veřejnosti a
podílí se na jejich vyřizování,
- přispívá dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při
zajišťování činnosti školy,
- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy a právním
normám v oblasti školství, mládeže a rodiny,
- spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na úseku školství a úseku sociální
politiky vůči rodině a mládeži

III. Organizace Sdružení
1. Individuálním členem Sdružení může být každý občan, který souhlasí se stanovami a
programem Sdružení a zaplatí členský příspěvek. Člen má právo aktivně se podílet na každé
činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a
připomínky a osobně se zúčastnit jejich projednávání. Je povinen jednat v duchu stanov
Sdružení a včas platit členský příspěvek.

2. Kolektivním členem Sdružení může být i právnická osoba, která souhlasí se stanovami
Sdružení a hodlá se na jeho činnosti podílet. O přijetí kolektivního člena rozhoduje hlavní
výbor.
3. Sdružení ve spolupráci s vedením gymnázia zabezpečuje shromáždění rodičů jednotlivých
tříd, příp. všech členů Sdružení k jednání o zásadních otázkách výchovy a vzdělávání žáků
gymnázia i dalších otázkách žáků a rodičů, jakož i k volbě orgánů Sdružení.
4. Orgány Sdružení jsou rada, složená z volených zástupců tříd a hlavní výbor. Rada řídí
Sdružení, projednává všechny otázky v působnosti Sdružení a zastupuje ho vůči gymnáziu,
orgánům státní správy a samosprávy, jiným organizacím a občanům. Jednání rady se může
zúčastnit každý člen Sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek, souvisejících
s prací gymnázia, zve rada na své jednání ředitele gymnázia, příp. jeho zástupce. Rada volí ze
svých členů hlavní výbor sdružení a předsedu, který svolává a řídí orgány Sdružení a je
oprávněný jednat jménem Sdružení. Hlavní výbor se schází pravidelně, nejméně 4 krát za rok,
rada nejméně 2 krát za rok. Rada a hlavní výbor jsou voleni na dobu jednoho roku.
5. K zabezpečení své činnosti a cílů může Sdružení vytvářet zájmová či jiná seskupení členů
dočasného či trvalého charakteru bez právní subjektivity. Jejich aktivní členové mohou být
kooptováni do hlavního výboru.
IV. Hospodaření sdružení
1. Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění Sdružení. Z těchto
prostředků pořizuje Sdružení movitý a nemovitý majetek, který je t. č. reprezentován
především táborem Jablůnka. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc
žákům a gymnáziu. Výši členských příspěvků stanoví rada Sdružení.
2. Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle obecně závazných předpisů a
rozpočtu, schváleného radou Sdružení vždy na školní rok. Kontrolu hospodaření provádějí 3
revizoři, volení radou.
3. O činnosti, hospodaření a výsledcích revizní činnosti podává hlavní výbor informaci členům
Sdružení jednou ročně prostřednictvím členů rady na třídních schůzkách rodičů.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. SRPŠ, založené podle zák. ČNR 48/84 Sb. a vyhl. MŠK ČR č. 89/73 Sb. se po schválení
těchto stanov stává sdružením občanů podle zákona FS č. 83/90 Sb. a pracuje nadále podle
těchto stanov jako právní nástupce dřívějšího SRPŠ.
Schváleno radou SRPG dne 4.11.2010.

