
S T A N O V Y
Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň

Čl. 1
Název sdružení: 

Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Čl. 2
Sídlo sdružení:
 
Plzeň, Mikulášské náměstí 23, PSČ 301 54
Telefon: 019/7226747

Čl. 3
Základní ustanovení a cíl činností:

Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (dále jen škola) se ustavuje jako 
nepolitické dobrovolné zájmové sdružení s cílem prosazovat oprávněné zájmy žáků školy a 
jejich rodičů na straně jedné a podílet se spolu se školou na koordinaci výchovného působení 
rodiny a školy, pomáhat škole v oblasti výchovné, materiální a finanční na straně druhé.

Členem Sdružení rodičů při Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. 23 (dále jen Sdružení rodičů) se 
stává každý, kdo zaplatí schválený členský příspěvek za příslušný školní rok. Pokud mají rodiče 
na škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou. 

Čl. 4
Práva a povinnosti členů Sdružení rodičů:

1. Vyjadřovat se
• ke koncepci výchovně vzdělávací práce školy, k jejich výsledkům a zkvalitnění.
• k výchovně vzdělávacím problémům žáků školy a způsobu jejich řešení.
• k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální, k rozpočtu a 

hospodaření školy.
• k provozu školy a studijním podmínkám žáků ve škole.

2. Působit
• na rodiče s cílem zajistit trvale koordinaci výchovného působení rodiny a školy.
• ve spolupráci s vedením školy na zkvalitňování výuky a přípravy žáků pro budoucí 

povolání.

3. Poskytovat škole
• materiální pomoc prací svých členů, zejména při zlepšování školního prostředí a při 

mimoškolní činnosti žáků školy.
• finanční pomoc při zajišťování mimoškolních akcí souvisejících s výukou a 



přípravou žáků školy nebo jejich zájmovou činností.
• finanční příspěvky na materiální vybavení pro sportovní a zájmovou činnost na 

škole.

4. Podávat
• návrhy, připomínky a podněty k činnosti vedení školy, zřizovateli školy, školskému 

úřadu, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

5. Spolupracovat
• v úzkém styku s ředitelem a vedením školy při realizaci úkolů a cílů koncepce školy.

Čl. 5
Orgány Sdružení rodičů:

1. předseda výboru Sdružení rodičů
2. výbor Sdružení rodičů

Výbor Sdružení rodičů projednává a řeší s vedením školy otázky uvedené v čl. 3 na jednání 
výboru Sdružení rodičů. Členové výboru jsou volení zástupci rodičů z jednotlivých tříd.
V čele výboru stojí  předseda,  zvolený výborem, který je oprávněn jednat jménem Sdružení 
rodičů.  Právní  úkony však může činit  pouze  se souhlasem povinně volených členů výboru 
Sdružení (funkcionářů výboru). Výbor volí  kromě předsedy Sdružení rodičů ještě tyto další 
funkcionáře: místopředsedu, jednatele, pokladníka a revizora účtů.
Výbor  řeší  připomínky a  náměty rodičů,  schvaluje  harmonogram činnosti,  rozpočet  a  výši 
členského příspěvku na školní rok.

Čl. 6
Zásady hospodaření:

Sdružení rodičů hospodaří jako samostatná účetní jednotka na základě rozpočtu schváleného 
výborem Sdružení rodičů. Účetní evidence je vedena v soustavě jednoduchého účetnictví a jsou 
pro  ni  závazné  obecně  platné  směrnice.  Základem  příjmů  Sdružení  rodičů  jsou  finanční 
příspěvky  členů  a  sponzorské  dary,  které  jsou  uloženy  na  účtu  u  České  státní  spořitelny 
s vlastním dispozičním právem. Finanční prostředky mohou být použity jen na takové závazky, 
které jsou v souladu s posláním a cíli Sdružení rodičů.

Čl. 7
Závěrečné ustanovení:

Stanovy Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 nabývají účinnosti dnem 
registrace  Ministerstvem vnitra  České  republiky.  Návrh  na  ustanovení  Sdružení  rodičů  při 
Gymnáziu,  Plzeň,  Mikulášské  nám.  23  a  návrh  stanov  tohoto  sdružení  byl  projednán  dne 
23.11.2000 na aktivech rodičů.


