
Stanovy Klubu rodičů při Gymnáziu Cihelní, Frýdek-Místek, z.s. 

 

l. 

Základní ustanovení 

Klub rodičů při Gymnáziu Cihelní, Frýdek-Místek, z. s. (dále jen spolek) je samosprávným a 

dobrovolným svazkem, který sdružuje zákonné zástupce žáků Gymnázia Cihelní, Frýdek-Místek, 

Cihelní 410, p. o., a další fyzické nebo právnické osoby. 

ll. 

Sídlo spolku 

Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek. 

lll. 

Název spolku 

Klub rodičů při Gymnáziu Cihelní, Frýdek-Místek, z. s., zkratka KR GCFM, z. s. 

lV. 

Účel spolku 

1.  Spolupráce s Gymnáziem Cihelní, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. (dále jen škola) při 

zajišťování školních akcí. 

2.  Finanční, materiální a morální podpora rozvoje kvality výuky a výchovy. 

3. Podpora mimoškolní zájmové činnosti žáků školy.  

4. Pomoc při profilování působnosti školy. 

 

V. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami spolku. Členem spolku se stávají oba zákonní zástupci žáka, vykonávat práva 

člena může jen jeden z nich. 

2. Členství ve spolku je dobrovolné. 

3. Členství vzniká zaplacením prvního členského příspěvku. 

4. Členství zaniká:  

a) vystoupením člena ze spolku, 

b) rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku o vyloučení pro prokazatelné porušení stanov, 

není-li sjednána náprava ani po výzvě, 

c) ukončením studia žáka, pokud člen neprojeví vůli nadále pokračovat v členství. 

 

 



Vl. 

Práva členů spolku 

Člen má právo: 

  být volen a volit do orgánů spolku, 

  být informován o všech činnostech spolku, včetně hospodaření, 

 obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, připomínkami i stížnostmi, které vyplývají  

z činnosti spolku, žádat jejich vyjádření, 

  aktivně se podílet na činnosti spolku a podporovat plnění účelu spolku. 

 

Vll. 

Povinnosti členů spolku 

Člen má povinnost: 

 dodržovat stanovy spolku, 

 platit členské příspěvky, 

 zodpovědně plnit funkce v orgánech spolku, 

 dbát na dobré jméno spolku, včetně školy. 

 

Vlll. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

Valná hromada, Výbor spolku, Předseda. 

 

Valná hromada 

 je nejvyšším orgánem spolku, 

 řádná Valná hromada probíhá formou první třídní schůzky v novém školním roce, svolána 

je pozvánkou zaslanou prostřednictvím žáků nebo prostřednictvím systému Bakaláři, a to 

nejméně deset dnů předem, 

 Valná hromada může jednat, bude-li to nezbytné s ohledem na nutnost zajištění ochrany 

zdraví a s ohledem na jiné závažné důvody, distančním způsobem, organizace distanční 

formy jednání valné hromady je v kompetenci předsedy, případně místopředsedy, 

 mimořádná Valná hromada je svolávána předsedou spolku podle potřeby, 

 Valná hromada 

1) volí členy Výboru spolku a Předsedu spolku, 

2) schvaluje a mění stanovy spolku, 

 na zasedání řádné valné hromady se nevede prezenční listina. 

 

Výbor spolku 

 je voleným orgánem spolku, 

 má minimálně pět členů, 

 volí ze svého středu místopředsedu a pokladníka, 



 schází se podle potřeby, v průběhu školního roku jednou měsíčně (mimo hlavní prázdniny), 

jednání výboru spolku svolává předseda, příp. místopředseda, výbor spolku může jednat, 

bude-li to nezbytné s ohledem na nutnost zajištění ochrany zdraví a s ohledem na jiné 

závažné důvody, distančním způsobem, organizace distanční formy jednání výboru spolku 

je v kompetenci předsedy, případně místopředsedy, 

 projednává a zajišťuje realizaci účelu spolku (čl. IV), 

 sestavuje rozpočet na školní rok, 

 předkládá roční zprávu o činnosti a hospodaření Valné hromadě prostřednictvím pozvánky, 

 podává návrhy na změnu stanov, 

 stanovuje výši ročního členského příspěvku. 

Návrh na složení Výboru spolku je součástí pozvánky na Valnou hromadu. Navrhovaní členové se 

mají za zvolené, pokud s jejich volbou nevysloví alespoň šedesát členů spolku nesouhlas během 

valné hromady. Kandidaturu je třeba oznámit Předsedovi spolku min. 30 dnů předem. 

Funkční období členů výboru je čtyřleté, neskončí však dříve než proběhne volba nových členů. 

Opětovné zvolení je možné. 

 

Předseda 

 je statutárním orgánem spolku a je oprávněn jednat jeho jménem, 

 svolává valnou hromadu, zasedání výboru spolku, 

 řídí schůzi výboru spolku, 

 je volen valnou hromadou stejným způsobem, jakým je volen Výbor spolku; pro vyslovení 

nesouhlasu s volbou je třeba alespoň třicet členů spolku, 

Funkční období předsedy je čtyřleté, neskončí však dříve než proběhne volba nového předsedy. 

Opětovné zvolení je možné. 

V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. 

 

lX. 

Zásady hospodaření 

Spolek hospodaří s prostředky, které nabývá formou členských příspěvků, darů členů, sponzorů, 

příjmů z vlastní činnosti. 

Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě rozpočtu vytvořeném Výborem spolku a 

oznámeném Valné hromadě v pozvánce. 

Změny v rozpočtu v jednotlivých položkách může v průběhu školního roku schvalovat Výbor 

spolku. 

Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního 

ústavu. 

 

X. 

Zrušení spolku 

Zrušit spolek lze projevem vůle minimálně 65% členů spolku. 



 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Valnou hromadou dne 8. 11. 2022. Schválení proběhlo 

aklamací. 


