STANOVY
Rada rodičů při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, z. s.

I. Úvodní ustanovení
1. Rada rodičů při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně, z. s., (dále jen „spolek“),
je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení, založených jako
dobrovolný spolek občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník.
2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a
prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky
pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními,
s orgány samosprávy a státní správy, kraje, školskou radou a jinými společenskými
organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
4. Sídlo spolku je v Ruské ulici, č.p. 355/7, 353 01 Mariánské Lázně.
5. Finanční prostředky spolku budou použity pouze pro žáky všech oborů vzdělávání.

II. Cíle spolku
Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy
a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího
poslání. Ke splnění těchto základních cílů spolek zejména:
a) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou
rodičů při jejich naplňování,
b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné, vzdělávací a jiné činnosti a zlepšování školního prostředí.

III. Organizace spolku
1. Individuálním členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se
stanovami spolku. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být
volen do orgánů spolku, vyjadřovat své názory, vznášet náměty a připomínky a osobně se
účastnit projednávání svých návrhů. Má povinnost dodržovat ustanovení stanov spolku.
Nikdo nesmí být k členství ve spolku ani k účasti na jeho činnosti nucen. Ze spolku může
každý člen svobodně vystoupit.
2. Nejvyšším orgánem spolku při škole je členská schůze. Výbor Rady rodičů školy složený
z volených zástupců tříd ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů
žáků jednotlivých tříd k jednání o zásadních společných otázkách výchovy a vzdělávání
žáků školy a dalších zájmů dětí a jejich rodičů podle článků I/2 a II těchto stanov. Výbor
Rady rodičů řídí činnosti spolku, projednává všechny otázky v působnosti spolku a
zastupuje je vůči škole, orgánu samosprávy i státní správy, kraje a jiným organizacím.
Jednání Výboru Rady rodičů se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem.
Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor Rady rodičů na jednání
ředitele, popř. další zástupce školy.
3. K zabezpečení své činnosti a cílů spolku může vytvářet i další zájmová, odborná a jiná
seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity (dále jen zájmová
seskupení). Jejich aktivní členové mohou být kooptování do Rady při škole. Tato zájmová
seskupení vznikají z iniciativy členů spolku. Záměr založit zájmové seskupení a náplň jeho
činnosti předkládá výboru Rady rodičů zástupce zájmového seskupení. Výbor Rady rodičů
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účel vzniku a náplň činnosti zájmového seskupení projedná, a pokud není v rozporu s cíli
spolku, jeho vznik schválí. Ukončení činnosti oznámí zástupce takového seskupení Výboru
Rady rodičů. Výbor Rady rodičů tuto skutečnost vezme na vědomí.
4. Statutárními orgány spolku – jednateli, jsou zástupce ředitele školy, případně jiný
zaměstnanec školy, při které je spolek ustanoven, tj. Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně, příspěvková organizace, pokud se dobrovolně stane členem spolku,
případně předseda Výboru Rady rodičů, který je zvolen na prvním zasedání Výboru, dále
pokladník jmenovaný Výborem Rady rodičů. Za spolek jednají vždy společně dva
statutární orgány spolku.

IV. Hospodaření spolku
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky a dary. Výdaje jsou určeny zejména pro
materiální a finanční pomoc žákům školy a škole, pokud jsou prostředky využity výhradně
pro žáky. Výši členských příspěvků schvaluje Výbor Rady rodičů. Částka může být
každým školním rokem pozměněna. Jestliže některý ze zletilých žáků nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka odmítne členský příspěvek uhradit, platí si žák veškeré
podporované školní akce v plné výši. Při současném studiu sourozenců na Gymnáziu
a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace, hradí členský příspěvek
nejmladší ze sourozenců. V případě sociálně znevýhodněného žáka může Výbor Rady
rodičů rozhodnout o prominutí členského příspěvku.
2. Se svým majetkem hospodaří spolek podle zákonných předpisů. Rámcový rozpočet
pro daný školní rok bude předložen vždy na 1. schůzi Výboru Rady rodičů. Kontrolu
hospodaření provádějí revizoři volení tímto Výborem.
3. Se jmenovaným pokladníkem a zástupcem ředitele, či jiným zaměstnancem školy může být
sepsána dohoda o provedení práce.

V. Závěrečná ustanovení
Členové spolku a Výbor Rady rodičů se schází minimálně 2x v kalendářním roce, a to
v měsících duben a listopad. Z jednání Výboru Rady rodičů se pořizuje záznam. Přesné
termíny schůzek Výboru Rady rodičů si určuje tento orgán sám.

VI. Přechodná ustanovení
Spolek se provedením registrace u Rejstříkového soudu v Plzni stává zapsaným spolkem a
pracuje podle těchto stanov.

Mariánské Lázně 19. 4. 2018
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