Stanovy
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Elišky
Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4-Michle

I.
Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a
občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol i jiných výchovných zařízení, založeným
jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.
2. Sdružení 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. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.
Aby dosáhlo svých cílů, jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní
správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a
vzájemného respektování.
4. Sídlo Sdružení je totožné se sídlem Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze 4.

II.
Cíle Sdružení
1. Činnost Sdružení 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 Sdružení zejména:
– působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině,
– seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při
jejich naplňování,
– seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
– přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
– předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti
jednotlivých druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním
normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže,

– aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a
na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži.

III.
Organizace Sdružení
1. Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a
programem Sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen
do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich
projednávání. Má povinnost dodržovat stanovy Sdružení a řádně platit patřičný členský příspěvek.
2. Kolektivním členem Sdružení může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí
se stanovami Sdružení a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.
3. Základní organizační jednotkou Sdružení je Sdružení při škole. Sdružení se ve spolupráci s vedením
školy podílí na svolávání shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd, popř. školy, k jednání o zásadních
společenských otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole a dalších zájmů dětí a jejich rodičů podle
čl. I/2 a čl. II těchto stanov, jakož i k volbě orgánů Sdružení a kandidátů za rodiče do orgánů
samosprávy ve školství.
4. Orgánem Sdružení při škole je Rada rodičů školy, složená z volených zástupců tříd. Rada řídí činnost
Sdružení při škole, projednává všechny otázky v působnosti Sdružení a zastupuje je vůči škole,
orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. Jednání Rady se může zúčastnit každý člen
Sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na
jednání ředitele, popř. další zástupce školy. K operativnímu řízení činnosti může Rada ze svých řad
zvolit užší výbor, v jehož čele je volený předseda Rady. Výbor je odpovědný Radě.
5. K řešení problémů přesahujících rámec jedné školy mohou jednotlivá Sdružení při školách vytvářet
Koordinační radu obce, městské části nebo jiných územních celků, do níž delegují své zástupce.
Územní Koordinační rada je oprávněna projednávat společnou problematiku s příslušnými orgány
samosprávy, státní správy a jinými organizacemi. Účast základních organizací Sdružení v Koordinační
radě je dobrovolná, funkce v ní jsou výhradně čestné a všechna práva základních organizací
(samostatně vyvíjet činnost) zůstávají zachována.
6. K zajištění své činnosti a cílů může Sdružení vytvářet i další zájmová odborná i jiná seskupení
dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. Jejich aktivní členové mohou být
kooptováni do Rady při škole a územní Koordinační rady.

IV.
Hospodaření Sdružení
1. Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny
zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Pokud mají rodiče na jedné škole více dětí, platí
členský příspěvek pouze jednou.

2. Se svým majetkem hospodaří každé Sdružení při škole samostatně podle zákonných předpisů a
rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů při škole. Kontrolu hospodaření
provádějí revizoři volení touto Radou.

V.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace: 27. 11. 1991
(Stanovy byly upraveny a aktualizovány 21. 11. 2011.)

