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Sdružení rodičů a přátel školy při OA TGM, z. s. a JŠ s právem SJZ 

Jindřichův Hradec 

na ustavující schůzi konané dne 6. 11. 2019 byly v souladu s ust. § 222 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), přijaty tyto 

Stanovy 

Název spolku, forma a sídlo 

Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při OA TGM, z. s. 

Forma: spolek Sdružení rodičů a přátel školy při OA TGM, z. s. je právnickou osobou založenou 

v souladu s OZ, a je proto oprávněn samostatně jednat v právních vztazích svým jménem a má 

svou vlastní majetkovou odpovědnost. 

 Zkrácený název spolku: SRPŠ OA TGM z. s. (dále jen SRPŠ) 

Sídlo spolku: Husova 156/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Účel spolku 

Prosazovat oprávněné zájmy žáků, rodičů žáků a další veřejnosti v oblasti výchovy a 

vzdělávání.  Pomáhat škole při plnění jejího poslání. Poskytovat materiální podporu studentům 

i pedagogům při výchovně vzdělávacím procesu a při zájmových akcích sloužících jejich 

tělesnému a duševnímu rozvoji.  

Hlavní činnost 

- pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání, 

- respektování práv, potřeb a zájmů studentů a pomoc rodičům při jejich prosazování, 

podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli, 

- organizace společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu 

školy a jejích studentů, 

- materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu, 

- seznámení vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů, 

- pomoc při získávání dárců a sponzorů. 

Členství v SRPŠ 

Členství v SRPŠ je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která 

souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností. 

Rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají členy po zaplacení členského příspěvku. Jiné 

osoby než rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají členy SRPŠ přijetím za člena po podání 

písemné přihlášky výboru a zaplacením členského příspěvku. 
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Členství v SRPŠ zaniká rodičům a zákonným zástupcům žáků školy dnem ukončení školní 

docházky žáka na OA TGM, dnem doručení písemné žádosti o vystoupení výboru, vyloučením 

úmrtím a zrušením SRPŠ. Ukončením členství nevzniká členovi nárok na vrácení členského 

příspěvku nebo poskytnutých finančních prostředků či jiných darů. 

Práva a povinnosti člena SRPŠ 

Práva členů: 

- volit orgány SRPŠ a být do těchto orgánů voleni, 

- vyjadřovat se prostřednictvím SRPŠ k práci školy, 

- být informováni o využití podnětů, které podali, 

- účastnit se schůzí. 

Povinnosti členů: 

- dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů SRPŠ, 

- upozorňovat na nedostatky ve výchovné a vzdělávací práci školy, 

- platit členské příspěvky. 

Orgány SRPŠ: 

- členská schůze, 

- výkonný výbor, 

- předseda. 

Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem SRPŠ a schází se nejméně jednou za rok, členskou schůzi 
svolává předseda SRPŠ ve spolupráci svedením školy. Členská schůze je usnášeníschopná, je-
li přítomna alespoň nadpoloviční část členů SRPŠ. . V případě, že v době  plánovaného zahájení 
není přítomna nadpoloviční  část členů SRPŠ, je členská schůze usnášeníschopná v počtu 
přítomných. 
 
Členská schůze schvaluje stanovy SRPŠ a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, schvaluje 
rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a stanovuje každoročně 
výši členských příspěvků. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis. 
 
Výbor 

Výbor je tvořen zástupci rodičů zvolených za jednotlivé třídy, učiteli školy a popřípadě 

externími spolupracovníky. Funkční období členů výboru je čtyřleté. V případě odstoupení 

člena výboru proběhne doplňující volba a funkční období nově zvoleného člena končí na konci 

funkčního období jeho předchůdce. Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu. 
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Výbor: 

- řídí činnost SRPŠ v období mezi členskými schůzemi, 

- na nejbližší schůzi projedná připomínku rodičů, požádá-li o to člen SRPŠ, 

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období případné 

změny  Stanov, zodpovídá za správné, účelné a efektivní využívání finančních 

prostředků, které mu byly svěřeny v rámci rozpočtu schváleného členskou schůzí, 

- dohlíží na správné hospodaření s majetkem SRPŠ. 

Předseda SRPŠ 

Předseda je statutárním orgánem SRPŠ. Je volen členskou schůzí na návrh výboru a jeho 

funkční období je čtyřleté. V případě, že předseda nemůže svou činnost vykonávat, přebírá 

jeho povinnosti pověřený člen výboru. 

Hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku 

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, příspěvky na činnost, dary, výtěžky z akcí spolku, výnosy 

z jeho majetku atd. 

Spolek hospodaří s finančními prostředky podle rozpočtu.  

Návrh rozpočtu sestavuje výbor. 

Rozpočet schvaluje členská schůze. 

Spolek vynakládá finanční prostředky, kromě běžných výdajů spojených s činností spolku, na 

vybavení školy pomůckami a materiálem potřebným k výuce a provozu školy, na zajišťování 

akcí školy, na kulturní akce pro studenty, na zájmovou činnost studentů, na dary. Dary je 

možné poskytovat žákům za mimořádné úspěchy ve studiu nebo soutěžích a při reprezentaci 

školy. 

Spolek lze zrušit pouze rozhodnutím členské schůze. Likvidátora jmenuje členská schůze. 

Likvidační zůstatek se použije ve prospěch studentů školy. 

Závěrečné ustanovení 

Znění těchto Stanov bylo schváleno ustavující schůzí konanou dne 6. listopadu 2019, jejíž 

konání je potvrzeno zápisem ze dne 6. 11. 2019 Stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u 

příslušného rejstříkového soudu. 

V Jindřichově Hradci:       6. 11. 2019                                            Předseda:  Ing. Ivana Lorencová 


