STANOVY SPOLKU „GYMNAZIJNÍ MATICE PŘI GYMNÁZIU TŘEBÍČ“
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku:
GYMNAZIJNÍ MATICE PŘI GYMNÁZIU TŘEBÍČ (dále jen Spolek)
2. Sídlo Spolku:
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, 674 01 Třebíč
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 3045
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za spolek.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou.
5. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky Gymnazijní
matice.
Článek II
Účel Spolku
Účelem Spolku je:
a) sdružování rodičů žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů Gymnázia Třebíč, rozvoj spolupráce mezi
rodiči žáků a zástupci školy;
b) udržování kontaktů mezi školou a rodičovskou i další veřejností, která je ochotna pomoci škole
v její činnosti;
c) pomoc škole při zajišťování mimoškolních akcí a při propagaci školy na veřejnosti;
d) zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a
modernizace výuky;
e) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků školy včetně materiální a finanční pomoci;
f) poskytování podpory žákům v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.
Článek III
Členství a členský příspěvek
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a
chce působit v jeho rámci. Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné, členem se může stát
také každý občan, který není rodičem žáka školy, a jakákoliv právnická osoba.
2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku
současně člen Spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami Spolku.
3. Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě;
b) vystoupením člena Spolku;
c) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku, o vyloučení rozhodne
shromáždění delegátů;
d) zánikem Spolku.
4. Každý člen Spolku má právo:
a) podílet se na činnosti Spolku;

b) vyjadřovat se k činnosti Spolku a k přijímaným dokumentům;
c) předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku;
d) být informován o činnosti Spolku;
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku.
5. Každý člen Spolku je povinen:
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi;
b) platit členský příspěvek;
c) jednat v souladu s rozhodnutími výboru Spolku;
d) zachovávat dobré jméno Spolku.
6. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem pro příslušný školní rok. Členský příspěvek
je stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně uhradit členský
příspěvek vyšší.
7. Výbor může rozhodnout o prominutí zaplacení ročního členského příspěvku žáka, jehož rodina se
ocitla ve složité sociální situaci. Tento žák má přesto nárok na čerpání podpory z Gymnazijní matice,
viz čl. VII.
Článek IV
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou výbor a shromáždění delegátů.
Článek V
Výbor
1. Výkonným orgánem Spolku je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud není stanoveno
jinak v těchto stanovách. Výbor se schází dle potřeby, nejméně 2x ročně.
2. Výbor se skládá minimálně z 5 členů Spolku, které volí shromáždění delegátů. Členem výboru je vždy
1 zástupce vedení školy a minimálně 1 další zaměstnanec školy, kteří jsou zvoleni shromážděním
delegátů.
3. Každý člen výboru přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas.
4. Výbor volí ze svého středu předsedu. Místopředsedou je výborem zvolen zástupce vedení školy.
Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba
nového předsedy. Opětovná volba je možná.
5. Statutárním orgánem Spolku je výbor, který zastupuje Spolek ve všech věcech navenek.
Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí
předseda nebo místopředseda svůj podpis s označením své funkce.
6. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru Spolku.
7. Výboru přísluší zejména:
a) rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem;
b) rozhodovat o výši členského příspěvku;
c) informovat členy Spolku o své činnosti;
d) volit ze svého středu předsedu a místopředsedu;

e) řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům zprávu o hospodaření Spolku s
uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku;
f) zajistit provozní záležitosti Spolku, řádné vedení účetnictví a podání daňových přiznání;
g) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;
h) schvalovat výsledek hospodaření.
8. Ze schůze výboru se pořizuje zápis. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky školy, a jsou tak
přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku.
9. Účetnictví Spolku zajišťuje externí pracovník, který je podřízen výboru spolku.
Článek VI
Shromáždění delegátů
1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Spolku, kde uplatňují členové Spolku prostřednictvím
volených delegátů své právo řídit záležitosti Spolku, kontrolovat činnost Spolku a jeho orgánů.
Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze.
2. Shromáždění delegátů, které je tvořeno 1 voleným zástupcem jednotlivých tříd, se svolává dvakrát
ročně, a to nejpozději k 30. 4. a k 30. 11.
3. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se alespoň nadpoloviční většina delegátů.
Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden
hlas.
4. Ze shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru. Do zápisu ze
shromáždění delegátů může nahlédnout každý člen Spolku.
5. Shromáždění delegátů:
a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku;
b) rozhoduje o změně stanov;
c) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
d) schvaluje zprávu o hospodaření Spolku za daný rok;
e) projednává činnost Spolku.
Článek VII
Majetek a zásady hospodaření
1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy
nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
a) z členských příspěvků;
b) z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí;
c) z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku.
3. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem Spolku
především pro:
a) krytí nákladů účasti žáků školy na různých soutěžích, exkurzích, výletech apod.;
b) krytí nákladů pořádaných školních soutěží a dalších školních akcí;
c) ceny, knižní odměny žáků za reprezentaci školy na veřejnosti a výborné umístění v soutěžích;
d) pořízení některých učebních pomůcek a materiálů pro výuku jako darů škole;

e) částečnou úhradu nákladů na zájezdy vybraným školním kolektivům jako odměna za jejich
činnost;
f) ocenění nejlepších žáků školy, zejména absolventů;
g) úhradu jiných výdajů školy či Spolku, schválených výborem.
4. Nárok na příspěvky z Gymnazijní matice mají pouze ti žáci, jejichž zákonní zástupci uhradili Spolkem
odsouhlasený příspěvek na daný školní rok (mimo žáky viz čl. III, odst. 7).
5. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá Výbor ostatním členům spolku. Zpráva o
hospodaření Spolku je každému členu přístupná a každý člen Spolku si může na vyžádání pořídit
kopii.
6. Výdaje Spolku nesmí překročit v žádném okamžiku jeho příjmy. Plánované výdaje schváleného
rozpočtu hospodaření jsou vždy limitovány plněním plánovaných příjmů Spolku.
7. Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu Spolku. Dispoziční právo
k účtu Spolku má předseda a místopředseda.
8. S ohledem na skutečnost, že Spolek navazuje na činnost organizační složky Gymnazijní matice při
Gymnáziu Třebíč, přebírá na sebe veškerá práva a povinnosti, které této organizační složce
příslušely, a respektuje všechna rozhodnutí přijatá touto organizační složkou. Veškeré finanční
prostředky shromážděné organizační složkou před vznikem Spolku použije k uskutečnění cílů
stanovených organizační složkou. Členy Spolku se k datu jeho vzniku stávají všichni členové složky
Gymnazijní matice, kteří zaplatili členský příspěvek pro daný školní rok.
9. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
Článek VIII
Zrušení Spolku
1. Spolek se ruší:
a) dobrovolným zrušením;
b) fúzí s jiným spolkem;
c) rozdělením Spolku;
d) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku.
2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na
právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
3. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem Spolku v souladu s
účelem Spolku.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny těchto stanov schvaluje Shromáždění
delegátů Spolku ve formě písemných číslovaných dodatků.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem ……………………. 2016.

