
STANOVY    Spolku přátel Malostranského gymnázia 

 

Článek I 

Název spolku:    ,,Spolek přátel Malostranského gymnázia“ (dále jen spolek). 

Sídlo spolku:  Josefská 7, 118 00 Praha 1 

Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Článek II 

Účel spolku 

Spolek finančně zabezpečuje podle možností školní i zájmovou činnost studentů a pedagogů, podporuje talentované žáky  

při jejich účasti ve sportovních, vědomostních, jazykových a dalších soutěžích.  

Podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení.  

Pořádá maturitní ples. Provozuje hospodářskou činnost související s posláním spolku. 

 

Článek III 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

Členství ve spolku je dobrovolné. 

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let. 

Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku na daný správní rok - školní rok s přesahem do 31.12. následujícího 

školního roku. Roční výši členského příspěvku stanoví valná hromada. 

Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj  

z tohoto členství. 

Práva člena spolku:  být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jedenkrát ročně 

   podílet se na činnosti spolku 

   účastnit se valných hromad spolku 

   volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku 

   spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku 

   svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku 

Povinnosti člena spolku: dodržovat stanovy spolku 

   podílet se na činnosti spolku  

   svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen  

   platit řádně členské příspěvky 

Členství ve spolku zaniká: předáním písemného odhlášení člena spolku předsedovi spolku 

   při neplnění povinnosti člena spolku či porušování stanov spolku 

   uplynutím doby, na níž byl stanoven členský příspěvek  

 

Článek IV 

Orgány spolku 

Valná hromada 

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada svolávaná statutárním orgánem nejméně jedenkrát za rok.  

Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, jako například: o vzniku a zániku spolku, schvaluje stanovy spolku a jejich 

změny, schvaluje rozpočet spolku a hospodaření spolku, schvaluje zprávu předsedy o činnosti spolku, volí členy statutárního 

orgánu, volí zástupce rodičů za jednotlivé třídy gymnázia, volí revizora, který dohlíží na účetní evidenci spolku, atd.  

Je oprávněna měnit rozhodnutí statutárního orgánu spolku. 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů 

přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 

 



Výbor spolku 

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a pokladník). Je 

navrhován rozšířeným výborem a schvalován valnou hromadou na období jednoho roku. 

Výbor spolku řídí činnosti spolku v období mezi valnými hromadami, zastupuje klub navenek, uzavírá smlouvy, svolává valnou 

hromadu, hospodaří s majetkem v souladu se schváleným rozpočtem. 

Rozšířený výbor spolku 

Rozšířený výbor spolku se skládá z jednotlivých zástupců z řad rodičů z každé třídy Malostranského gymnázia, z každé třídy 

musí být delegován jeden zástupce. Je volen valnou hromadou a ze svých řad navrhuje statutární orgán – výbor spolku.  

Rozšířený výbor spolku svolává předseda nejméně dvakrát za rok. Rozšířený výbor spolku úzce spolupracuje s výborem spolku, 

navrhuje podněty k projednávání, kontroluje činnost výboru, poskytuje zpětnou vazbu z jednotlivých tříd Malostranského 

gymnázia. 

Valná hromada, výbor spolku i rozšířený výbor spolku jsou oprávněni spolu jednat korespondenčně, a to jak formou písemnou 

v listinné podobě, tak i prostřednictvím elektronické komunikace. 

Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a pokladník výboru.  Ve zvláštních případech 

jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověření předsedou spolku.  

 

 

Článek V  

Zásady hospodaření spolku 

Spolek může do svého vlastnictví nabývat majetek, se kterým sám hospodaří. 

Hospodaření spolku se děje vždy v souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou a řídí se obecně závaznými právními 

předpisy. 

Zdroje prostředků spolku jsou členské příspěvky, dary, případně dotace. 

S finančními prostředky spolku hospodaří výbor spolku dle schváleného rozpočtu. Dispozici k bankovnímu účtu má předseda a 

místopředseda výboru.  

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku, dvakrát ročně rozšířeným výborem spolku a jedenkrát ročně  

valnou hromadou. 

 

 

Článek VI 

Zánik spolku 

Spolek zaniká:  - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady spolku 

  - pravomocným rozhodnutím státních orgánů 

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán/převeden na Malostranské gymnázium.  

 

 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  

občanského zákoníku 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku. Tyto stanovy byly předloženy rozšířeným výborem 

klubu dne 28.3.2017 a  schváleny usnesením valné hromady konané dne 10.4.2017. 

 


