
  S T A N O V Y 
                           Občanského sdružení rodičů Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 
 
     Sdružení se zakládá podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších  
platných právních předpisů a přijatých novel. 
 

I. Základní ustanovení 
1/ Sdružení přijalo název :  Občanské sdružení rodičů Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 
2/ Sdružení je právnickou osobou ve formě občanského sdružení. 
3/ Sídlem sdružení je :  Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, PSČ 639 00 
 

II. Cíl činnosti sdružení 
1/ Spolupráce občanského sdružení rodičů  s Gymnáziem Vídeňská za účelem vytváření podmínek  
    pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové. 
2/ Finanční pomoc sdružení škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí  
    organizovaných pro žáky školy, např. při organizování soutěží, činnosti kroužků, knižních  
    odměn, výletů, návštěvy muzeí, sportovních akcí, vybavení školy apod. 
3/ Materiální pomoc sdružení při zlepšování školního prostředí a okolí školy. 
4/ Pomoc sdružení škole při získávání sponzorů. 
 

III. Členství ve sdružení 
1/ Členem sdružení mohou být zletilé osoby fyzické i právnické osoby, které mají zájem na stálém             
    zlepšování činnosti školy. 
2/ Členem sdružení se stává fyzická a právnická osoba, která souhlasí s přijatými cíly sdružení,   
    provedením úhrady členského příspěvku. 
3/ Členství ve sdružení zaniká : 

a) ze sdružení může každý svobodně vystoupit  doporučením písemného sdělení výboru sdružení 
b) skončením docházky dítěte člena sdružení do Gymnázia Vídeňská, nerozhodne-li                                  

se požádat  o pokračování  v  členství 
c) neuhrazením ročního příspěvku do sdružení 
d) zánikem sdružení dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím                          

ministerstva o jeho rozpuštění 
 

IV. Práva a povinnosti členů 
Čl. 1 – Práva členů 
1/  Zúčastnit se předmětu činnosti sdružení 
2/  Zúčastnit se schůzí sdružení 
3/  Být volen do orgánů sdružení 
4/  Předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti sdružení a práce školy, podávat k činnosti  
     sdružení a školy připomínky 
5/  Být informován o finančním hospodaření sdružení 
 
Čl. 2 – Povinnosti členů 
1/  Platit roční příspěvek ve výši schváleným shromážděním sdružení 
2/  Dodržovat stanovy sdružení 
3/  Řídit se usneseními shromáždění sdružení 
 

 V. Orgány sdružení 
1. Orgány sdružení jsou : 
a)  shromáždění sdružení  
b)  výbor sdružení 
c)  revizní komise sdružení 
 
2/  Funkční období orgánů sdružení je jeden školní rok,  
     s možností doplňovacích voleb 
 
Čl. 1 – Shromáždění sdružení 
1/  Shromáždění sdružení je složena ze zástupců – delegátů jednotlivých tříd, odsouhlasených nadpoloviční  
     většinou, v počtu určeném  výborem sdružení. 
2/  Shromáždění sdružení 

a) volí výbor sdružení s minimálním počtem 3 členů 
b) volí revizní komisi sdružení 
c) projednává zprávu výboru o činnosti sdružení 
d) usnáší se o výši členského rodičovského příspěvku 
e) schvaluje rozpočet sdružení 
f) schvaluje dobrovolné rozpuštění sdružení 

3/  Shromáždění sdružení se koná nejméně jedenkrát ve školním roce. 
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Čl. 2 – Výbor sdružení 
1/  Výbor sdružení svolává shromáždění sdružení. 
2/  V období mezi shromážděními řídí veškerou činnost sdružení. 
3/  Zvolený výbor sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. 
4/  Předseda je oprávněn zastupovat sdružení navenek a jedná jeho jménem, podepisuje  
     listiny sdružení. V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti místopředseda. 
     Listiny finanční povahy podepisuje předseda společně s hospodářem sdružení. Ostatní     
     členové výboru mohou jednat jménem sdružení jen na základě zmocnění uděleného  
     výborem sdružení. 
5/  K jednání výboru sdružení je zván předseda revizní komise a ředitel školy nebo jeho  
     pověřený zástupce. 
 
Čl. 3 – Revizní komise sdružení 
1/  Zvolená revizní komise sdružení volí ze svého středu předsedu revizní komise sdružení 
2/  Činnost revizní komise sdružení : 

a) kontroluje hospodaření sdružení a správu majetku, nejméně 2x ročně. 
b) upozorňuje výbor sdružení na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění. 
c) revizní komise má právo pozastavit rozhodnutí výboru sdružení, které je v rozporu s                      
       právními předpisy nebo stanovami sdružení nebo odporuje cílům sdružení. 

Pozastavení rozhodnutí má platnost do shromáždění sdružení, kterou v tomto případě má                          
povinnost revizní komise svolat. 

d) předseda revizní komise sdružení má právo zúčastnit se schůzí výboru sdružení a  
       jednat jménem revizní komise sdružení. 

 
VI. Zásady hospodaření sdružení 

1/  Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky členů sdružení a dary fyzických a právnických  
     osob. 
2/  Sdružení rodičů hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu. 
3/  Hospodaření sdružení vede hospodář sdružení podle obecně platných právních předpisů  
     o hospodaření s finančními prostředky. 
4/  Členské příspěvky vybírá od členů sdružení pověřeny člen sdružení  nebo pověřený  
     zástupce školy, který odvede podle pokynů výboru sdružení vybrané příspěvky  
     hospodářce sdružení  příp. na příslušný účet sdružení vedený u peněžního ústavu. 
5/  Výplaty finančních prostředků po schválení výborem sdružení provádí hospodář sdružení. 
 

       VII. Zánik sdružení 
1/  Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením  
     schválené shromážděním sdružení. 
2/  Shromáždění stanoví postup a finanční vyrovnání sdružení. 
2/  Oznámení o zániku  či sloučení sdružení zajistí výbor sdružení do 30 dnů ode dne rozhodnutí  
     shromáždění sdružení na ministerstvo vnitra ČR. 
3/  Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. 
4/  Při zániku sdružení provede v případě majetkového vypořádání likvidátor určený  
     ministerstvem. 
 
 
 

p. Jiří Škaroupka  
               předseda sdružení rodičů 
 
V Brně dne 30.5.2007 
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Ministerstvo vnitra ČR              Tel. 974 817 381 
Oddělení volební a sdružování  
Úsek sdružování 
nám. Hrdinů  3 
140 21 PRAHA  4 
 
 
Průvodní dopis : 
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