STANOVY
Článek 1

Základní údaje
Název sdružení:
Zkrácené označení:
Sídlo:

Asociace ředitelů gymnázií České republiky, z. s.
AŘG ČR
Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, 170 00 Praha 7
Článek 2

Poslání a cíle činnosti
1) Asociace ředitelů gymnázií České republiky je profesní nepolitická organizace ředitelů gymnázií
a středních škol s gymnaziálními obory vzdělávání (dále jen gymnázií) Čech, Moravy a Slezska,
která vychází z klíčové úlohy gymnázií ve vzdělávacím systému.
2) Činnost AŘG ČR je zaměřena zejména na následující problematiku:
a) obhajoba a prosazování oprávněných zájmů gymnázií,
b) obhajoba a prosazování oprávněných zájmů členů AŘG ČR,
c) pomoc členům AŘG ČR při řešení problematických situací v oblasti řízení škol,
d) spolupráce na dalším vzdělávání ředitelů gymnázií,
e) účast v legislativních procesech za účelem naplňování cílů AŘG ČR,
f) účast při tvorbě a schvalování rozvojových i vzdělávacích koncepcí,
g) účast v poradních orgánech příslušných institucí a organizací (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Výboru pro školství a vědu Parlamentu ČR, v orgánech krajů, jiných asociací
apod.).
Článek 3

Právní postavení
1) AŘG ČR je právnickou osobou, její právní poměry se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2) Působnost AŘG ČR je na území České republiky.
Článek 4

Členství
1) Řádným členem se může stát každý ředitel střední školy, vyučující obory vzdělávání „Gymnázium“
bez ohledu na zřizovatele a délku výkonu funkce.
2) Členství v AŘG ČR je individuální a dobrovolné.
3) Každý člen AŘG ČR je zároveň členem příslušné Krajské sekce AŘG ČR podle místa sídla školy.
4) Vznik členství je podmíněn splněním následujících kroků:
a) registrace elektronické přihlášky v systému AŘG ČR s uvedením následujících údajů: úplný
název a adresa školy, jméno a příjmení ředitele,

b) zaplacení členského příspěvku nejpozději do 30 dnů ode dne registrace.
5) Zánik členství:
a) ukončením výkonu funkce ředitele,
b) vystoupením člena z AŘG ČR, které písemně oznámí předsedovi krajské sekce,
c) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu,
d) vyloučením pro porušení stanov zvlášť hrubým způsobem.
6) Seznam členů AŘG
a) Seznam vede člen AŘG ČR pověřený Radou AŘG ČR. Seznam členů je veden v elektronické
podobě a je zveřejněn na webových stránkách AŘG ČR.
b) Zápisy do seznamu členů se provádí s využitím údajů nového člena uvedených na jeho přihlášce.
c) Zaplacením členského příspěvku člen zároveň vyslovuje souhlas s nezbytným zpracováním
poskytnutých osobních údajů pro potřeby AŘG ČR včetně jejich zveřejnění v informačním
systému AŘG ČR (seznam členů v elektronických i analogových médiích).
Článek 5

Čestné členství
1) Rada AŘG ČR může udělit čestné členství osobě, která se zvláště zasloužila o realizaci cílů AŘG
ČR.
2) Důvodem pro udělení čestného členství může být také např. dlouhodobé členství a přínosná práce
v AŘG ČR, výkon funkce v orgánech asociace, zvláštní počin ve prospěch AŘG ČR apod.
3) Čestné členství nemůže být přiznáno osobě, která byla vyloučena podle čl. 4., odst. (4), písm. d).
Článek 6

Práva členů
1) Člen AŘG ČR má právo:
a) volit a být volen do všech orgánů asociace,
b) navrhovat kandidáty k volbám do všech orgánů asociace,
c) účastnit se jednání příslušné Krajské sekce i Valné hromady a hlasovat o všech
projednávaných záležitostech,
d) podávat návrhy všem orgánům AŘG a žádat jejich projednání,
e) požadovat pomoc v otázkách řízení školy i svého postavení,
f) být pravidelně informován o činnosti všech orgánů asociace,
g) odvolat se proti vyloučení podle čl. 4., odst. (4), písm. d) a požádat o projednání svého případu
na Valné hromadě AŘG ČR, jejíž rozhodnutí je konečné,
h) využívat kontakty a informační zdroje AŘG ČR.
Článek 7

Povinnosti členů
1) Vstupem do AŘG ČR vznikají členu zejména následující povinnosti:
a) dodržovat stanovy asociace, jednací řády a další vnitřní předpisy asociace,
b) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši,
c) respektovat závěry přijaté Valnou hromadou,
d) být nápomocen orgánům asociace,
e) podílet se na činnosti AŘG ČR.
Článek 8

Organizační struktura, orgány AŘG ČR
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1) Valná hromada AŘG ČR je nejvyšším orgánem asociace. Jednání Valné hromady svolává a
program stanovuje Rada AŘG ČR minimálně jednou za dva roky. Rada AŘG ČR je povinna svolat
Valnou hromadu též v případě, že o to požádá alespoň 8 Krajských sekcí nebo 75% členů
asociace.
Valná hromada:
a) schvaluje rozpočet asociace a výsledek hospodaření,
b) schvaluje výdaje převyšující 30 % jmění AŘG ČR
c) schvaluje změny stanov,
d) volí kontrolní komisi
e) rozhoduje o zjištěních kontrolní komice,
f)
schvaluje zprávu o činnosti Rady AŘG ČR,
g) může Radě AŘG ČR ukládat úkoly,
h) schvaluje rozhodnutí Rady AŘG ČR, učiněné podle článku 9, odst. (2), písm. d),
i)
stanoví další závazná pravidla a úkoly pro činnost v dalším období.
2) Rada AŘG ČR je pracovním a řídícím orgánem AŘG ČR a tvoří ji 14 zvolených předsedů
jednotlivých Krajských sekcí.
Rada AŘG ČR:
a) volí a odvolává předsedu a místopředsedu AŘG ČR,
b) pověřuje své členy jednáními, která jsou v souladu s činností asociace,
c) svolává Valnou hromadu AŘG ČR podle článku 9, odst. (1),
d) informuje členy o své činnosti,
e) schvaluje jednací řád, kterým se při svém jednání řídí,
f)
stanovuje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti,
g) rozhoduje o vyloučení člena AŘG ČR podle článku 4., písm. d),
h) uděluje čestné členství podle článku 5,
i) rozhoduje o spolupráci, účasti, popř. členství AŘG ČR v jiných organizacích či asociacích
s platností do schválení tohoto kroku nejbližší Valnou hromadou.
3) Předseda AŘG ČR je statutárním orgánem AŘG ČR, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem.
Svolává a řídí jednání Rady AŘG ČR. Je volen a odvoláván Radou AŘG ČR.
4) Místopředseda AŘG ČR spolupracuje s předsedou na úkolech, které stanovila Valná hromada,
Rada AŘG ČR, nebo kterými jej pověřil předseda. V případě, kdy nemůže svou funkci vykonávat
předseda, zastupuje jej v plné míře. Je volen a odvoláván Radou AŘG ČR.
5) Podle územního uspořádání České republiky se AŘG ČR člení na jednotlivé Krajské sekce
(celkem 14). Sekce mohou mít vlastní organizační strukturu a vyvíjet vlastní činnost, není-li
v rozporu s těmito stanovami.
6) Předseda Krajské sekce svolává a řídí jednání Krajské sekce AŘG ČR, kterou reprezentuje
navenek. Plní úkoly, kterými jej Krajská sekce AŘG ČR pověřila, popř. další úkoly jiných orgánů
AŘG ČR. Je volen a odvoláván Krajskou sekcí AŘG ČR a je zároveň členem Rady AŘG ČR.
7) Místopředseda Krajské sekce spolupracuje s jejím předsedou na úkolech, které stanovila Krajská
sekce nebo kterými jej pověřil předseda, popř. jiné orgány asociace. V případě, kdy nemůže svou
funkci vykonávat předseda, zastupuje jej v plné míře. Je volen a odvoláván Krajskou sekcí AŘG
ČR.
8) Kontrolní komise provádí komplexní revizní činnost a plní smírčí funkce. Svá zjištění předkládá
neprodleně Valné hromadě. Kontrolní komise je tříčlenná a skládá se z předsedy, místopředsedy
a člena. Je volena Valnou hromadou AŘG ČR včetně určení jednotlivých funkcí. Předseda
organizuje činnost a jednání kontrolní komise. V případě, kdy nemůže svou funkci vykonávat,
zastupuje jej místopředseda.
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Článek 9

Hospodaření
1) Hospodaření AŘG ČR se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření spolků ustanovených dle
§ 210 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
2) Prostředky k zajištění své činnosti AŘG ČR získává:
a) z členských příspěvků,
b) z příjmů z vlastní činnosti,
c) z dotací, darů a odkazů,
d) z úroků, dividend a příjmů z kapitálové účasti a z kapitálových fondů.
Článek 10

Závěrečná ustanovení
1) Závazné písemnosti AŘG ČR podepisuje její předseda. Zápisy z jednání Valné hromady, Rady a
Krajské sekce podepisuje příslušný předseda a určený zapisovatel.
2) Dokumenty vzniklé v souvislosti s činnosti Rady AŘG ČR jsou uloženy u předsedy, který je při
ukončení funkce protokolárně předá svému nástupci.
3) Dokumenty vzniklé z činnosti Krajských sekcí AŘG ČR spravuje předseda příslušné Krajské sekce
a po ukončení funkce protokolárně předá svému nástupci.
4) Funkční období všech orgánů AŘG ČR je dvouleté a je vymezeno termíny konání Valných hromad.
5) Volby předsedů a místopředsedů AŘG ČR včetně Krajských sekcí jsou vždy tajné a za jejich
organizaci a průběh zodpovídá současný předseda příslušného orgánu.
6) Orgány AŘG ČR jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
7) Usnesení orgánů AŘG ČR i jiná hlasování jsou platná po schválení nadpoloviční většinou
přítomných členů příslušného orgánu.
8) Výsledek a soulad voleb předsedů a místopředsedů Krajských sekcí AŘG ČR s těmito stanovami
musí být doložen písemným potvrzením 2 členů příslušné sekce.
9) Zrušení nebo likvidace spolku se řídí ustanoveními § 268 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku.
10) Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou AŘG ČR dne 4. 4. 2013. Dokladem je výpis
z usnesení Valné hromady.
11) Zrušují se stanovy ze dne 7. 4. 2005.
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Poznámky, doplnění:
7) Řádným členem se může stát každý ředitel střední školy, vyučující obory vzdělávání „Gymnázium“
bez ohledu na zřizovatele a délku výkonu funkce.
a) rozhoduje o zjištěních kontrolní komise,
čl. 11/1 jsem nechal s doplněním „Závažné“
Někde bychom měli podotknout, že např. zápisy z jednání Rady AŘG podepisuje zapisovatel a
předseda.
Co zápisy z krajských sekcí – mělo by být obdobné
No a seznam členů – pokud dáme přístupy k němu komukoli, myslím, že v principu stejně porušujeme
úžasný zákon o OOÚ.
Co uvést do stanov formulaci: „Zaplacením členského příspěvku člen zároveň vyslovuje souhlas
s nezbytným zpracováním poskytnutých osobních údajů pro potřeby AŘG ČR včetně jejich zveřejnění
v informačním systému AŘG ČR (seznam členů v elektronických i analogových médiích).“
Zánik asociace jsem zrušil a dal do čl. 10
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