
SPOLEK PRO PODPORU PODJEŠTĚDSKÉHO GYMNÁZIA 
STANOVY 

 

Čl.1 
Název a sídlo 

Název spolku: Spolek pro podporu Podještědského gymnázia (dále jen Spolek nebo SPPG) 
Sídlo spolku: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 14 
Spolek pro podporu Podještědského gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
 

Čl.2 
Účel Spolku 

Účelem spolku je sdružovat zájemce, kteří svou dobrovolnou prací chtějí přispět k činnosti Podještědského 
gymnázia (dále jen PG nebo škola) a tím podpořit pozitivní vývoj vzdělávacího systému. 
 

Čl.3 
Hlavní činnost Spolku 

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu dle čl.2 těchto stanov zejména prostřednictvím: 
 

- vytvářením odborného, kulturního a společenského zázemí školy, 
- zprostředkováním kontaktů 
- poskytováním morální podpory 
- reprezentace a propagace školy 
- využíváním vlastních finančních zdrojů k těmto účelům 

o pro systém stipendií a podpůrných fondů 
o k příspěvku na provoz školy 
o k vlastní činnosti 
o k podpoře studentských aktivit 

 
Činnost Spolku je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném 
zájmu a na možnostech členů. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku. 
 

Čl.4 
Členství – vznik a zánik 

Členství je přednostně určeno zákonným zástupcům studentů PG. Tito se stávají  automaticky členy Spolku 
podpisem Smlouvy o studiu, pokud nevyjádří výslovný nesouhlas s členstvím. 
Členství automaticky zaniká zákonným zástupcům studenta s ukončením jeho studia na PG, pokud nevyjádří 
výslovný zájem pokračovat v členství v SPPG. 
Členy SPPG jsou automaticky jednatelé společnosti Podještědské gymnázium, s.r.o. a ředitel(ka) školy. 
 

Čl.5 
Práva a povinnosti členů 

Práva členů: 
- účastnit se činnosti spolku 
- být pravidelně informován o dění ve spolku  
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání 
- volit a být volen do řídících orgánů Spolku 

Povinnosti členů:  
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku 
- dodržovat stanovy Spolku 
- platit členské příspěvky  



Čl.6 
Orgány Spolku 

Organizační složku Spolku tvoří tyto orgány: 
- výbor 

o je tvořen zástupci zvolenými členy Spolku v jednotlivých třídách školy 
o členem výboru je také z titulu funkce ředitel školy 
o volí ze svého středu předsedu, který je statutárním orgánem Spolku a hospodáře 
o volí z členů Spolku a plnoletých studentů zástupce do Školské rady 
o schází se podle potřeby, minimálně však třikrát ročně  
o je schopen usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů 
o rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů 
o schvaluje výši minimálního členského příspěvku 
o ze svého jednání pořizuje zápis 

- valná hromada 
o je poradním orgánem Spolku 
o schází se minimálně jednou ročně, jinak ji podle potřeby školy nebo členů  svolává předseda 

nebo jím pověřená osoba 
o schvaluje každoročně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření SPPG 
o rozhoduje prostou většinou přítomných členů 

 

Čl.7 
Předseda a hospodář 

předseda 
- svolává a řídí schůze výboru i valné hromady a může tímto pověřit jiného člena výboru 
- jedná za Spolek samostatně a zastupuje jej vůči třetím osobám 
- každoročně zpracovává zprávu o činnosti, kterou předkládá valné hromadě 
- reprezentuje Spolek na veřejnosti zejména při oficiálních akcích školy 
- je členem správní rady Fondu sociální podpory 

hospodář 
- vede účetnictví Spolku 
- na vyžádání informuje výbor o finanční situaci SPPG 
- předkládá každoročně zprávu o hospodaření valné hromadě 
- navrhuje výboru minimální výši členského příspěvku 
- zastupuje SPPG jako hlavní pořadatel a finanční garant v plesovém výboru  

 

Čl.8 
Zánik Spolku 

O zániku Spolku rozhoduje výbor Spolku nadpoloviční většinou hlasů všech členů. 
V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na některou organizaci z oblasti 
školství, vybranou rozhodnutím výboru. 
 
 
v Liberci dne…………………………………………..2015 
 
 
………………………………………………………………………… 
Sdružení pro podporu Podještědského gymnázia, 
Ivo Kopecký – předseda výboru SPPG 
 
 
 


