STANOVY KRPŠ Gymnázia BUČOVICE, z. s.
Článek 1
Základní ustanovení
KRPŠ Gymnázia Bučovice, z. s. (dále jen „KRPŠ“)
685 01 Bučovice, Součkova 500

Název:
Sídlo:
IČO:
Název spolku KRPŠ je zkráceným vyjádřením slovního spojení: Klub rodičů a přátel Gymnázia
Bučovice.
KRPŠ je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) žáků školy a
dalších občanů se zájmem o výchovu mládeže a práci školy.
Hlavní činností KRPŠ je vytvářet ve spolupráci s pedagogy školy co nejlepší podmínky pro její
žáky v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a zájmové činnosti.
KRPŠ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.
Článek 2
Orgány KRPŠ
a členská schůze – nejvyšší orgán KRPŠ
b Rada KRPŠ
c předseda KRPŠ – statutární orgán
Článek 3
Členská schůze
Členská schůze se schází minimálně 1x za rok. Jednotliví členové jsou na ni zváni nejméně
7 dnů před jejím konáním elektronicky nebo písemně prostřednictvím žáků školy.
- je usnášeníschopné, účastní-li se jeho jednání alespoň 25% všech jeho členů
- schvaluje stanovy KRPŠ a jejich změny,
- projednává zprávu výboru o činnosti KRPŠ za uplynulé období,
- projednává rozpočet KRPŠ,
- schvaluje výsledek hospodaření KRPŠ,
- usnáší se na výši členského příspěvku KRPŠ,
- může rozhodnout o zřízení kontrolní komise,
- rozhoduje o zrušení KRPŠ.
Článek 4
Rada KRPŠ
a) Je složena z volených zástupců jednotlivých tříd, každá třída volí jednoho zástupce
b) řídí činnost KRPŠ mezi členskými schůzemi,
c) zajišťuje plnění operativních úkolů,
d) projednává připomínky členů KRPŠ k práci školy,
e) předkládá shromáždění delegátů zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a rozpočet
KRPŠ.
Jednání Rady se mohou zúčastňovat zástupci vedení školy, případně přizvaní hosté. Funkční
období výboru je u zástupců tříd čtyřletého studia čtyřleté, u zástupců tříd osmiletého studia
osmileté.
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Článek 6
Členové Rady KRPŠ
Zástupci tříd zvolení do Rady volí ze svých řad předsedu, jednatele a hospodáře.
Předseda KRPŠ
a) je statutárním orgánem, který je oprávněn jednat za KRPŠ,
b) zastupuje KRPŠ při jednáních s vedením školy a s jinými organizacemi,
c) řídí činnost výboru a průběh členské schůze
d) za předsedu může jednat jím zmocněný člen výboru KRPŠ.
Jednatel KRPŠ
a) svolává ve spolupráci s vedením školy schůze Rady a členské schůze,
b) zastupuje KRPŠ při jednáních navenek, pokud je k tomu zmocněn předsedou KRPŠ,
c) vede zápisy o průběhu jednání Rady.
Hospodář KRPŠ
a) vede účetnictví organizace,
b) sleduje čerpání prostředků v souladu s rozpočtem, navrhuje opatření
Článek 7
Hospodaření KRPŠ a členské příspěvky
a) Příjmy KRPŠ tvoří zejména členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí, na kterých se KRPŠ
podílel, příspěvky od sponzorů.
b) Výše členského příspěvku je stanovena na 200 Kč za školní rok a člena.
c) Peněžní prostředky jsou vydávány na účely, jež souvisí s posláním KRPŠ,
d) Hospodaření se řídí rozpočtem, který projednává členská schůze KRPŠ.
Článek 8
Členství v KRPŠ
Členem KRPŠ se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito stanovami.
Členství v KRPŠ vzniká zaplacením členského příspěvku na daný školní rok.
Členství zaniká vystoupením na základě písemné odhlášky nebo nezaplacením členského
příspěvku na příští školní rok.
Práva členů KRPŠ:
a) volit orgány KRPŠ,
b) být volen do orgánů KRPŠ,
c) být informován o činnosti a záměrech školy,
d) podávat návrhy nebo připomínky k činnosti spolku.
Povinnosti členů KRPŠ
a platit členské příspěvky,
b v rámci možností podílet se na práci KRPŠ,
c spolupracovat se školou při výchově a vzdělávání.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
a) Tyto stanovy ruší a nahrazují dosavadní znění stanov spolku, jehož dosavadní název
byl Klub rodičů a přátel Gymnázia Bučovice.
b) Stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí KRPŠ.
Stanovy byly schváleny členskou schůzi KRPŠ Gymnázia Bučovice, z. s. dne ……… 2015.
…………………………………………………………
předseda KRPŠ Gymnázia Bučovice, z. s.

