Stanovy občanského sdružení
Část první
Název a sídlo
Čl. 1
Občanské sdružení s názvem „Okna – sdružení žáků, pedagogů, rodičů a přátel
prvního porubského gymnázia“ (díle jen „sdružení“) je organizací vytvořenou na
demokratických zásadách a principu dobrovolnosti. Sídlem sdružení je Gymnázium,
Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669.

Část druhá
Účel sdružení
Čl. 2
Cílem sdružení je:
1. organizace ä spoluorganizace soutěží, besed, přednášek, kulturních a
hudebních produkcí, vydavatelská činnost a podobně;
2. poskytování finančních příspěvků na zakoupení cen, odměn a výplat honorářů
souvisejících s činností sdružení;
3. spolupracovat dle svých finančních a personálních možností s Gymnáziem,
Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 (dále jen „gymnázium“) na modernizaci
materiálních didaktických prostředků a technického vybavení gymnázia a
zkvalitnění výuky a pobytu žáků na gymnáziu;
4. podílet se na humanitárních a nevýdělečných akcích jiných občanských
sdružení, nadací a obecně prospěšných organizací;
5. poskytovat příspěvky z prostředků sdružení svým členům ze sociálně slabšího
prostředí a tím jim umožnit plnohodnotně se zapojit do přípravy na
vysokoškolské studium, činnosti organizovaných školou a zúčastnit se akcí
pořádaných sdružením;
6. podporovat mimoškolní činnost a zájmové aktivity studentů.

Část třetí
Orgány sdružení
Oddíl první - Členská schůze
Čl.3
1. Nejvyšším orgánem sdružení je jeho členská schůze.
2. Členská schůze se schází:
a. pravidelně jako výroční a volební členská schůze (dále jen „výroční
členská schůze“), vždy v říjnu nebo listopadu každého kalendářního
roku v místě sídla sdružení, pokud poslední výroční členská schůze
nestanoví jinak;
b. podle potřeby ji může svolat předseda sdružení nebo výkonná rada
sdružení.
3. Členská schůze musí být svolána do jednoho měsíce od data, kdy:

a. požádá předsedu nebo výkonnou radu o svolání nejméně třetina členů
sdružení;
b. klesne-li počet výkonné rady pod devět.
4. Bližší informace o konání členské schůze musí být oznámeny obvyklou
formou v sídle sdružení a to nejméně 10 dní před konáním členské schůze.
Čl. 4 - Kompetence členské schůze
1. Členská schůze
a. volí a odvolává členy výkonné rady;
b. volí a odvolává revizory účtů sdružení;
c. schvaluje, mění a doplňuje stanovy sdružení;
d. schvaluje plán práce na následující období;
e. volí udělení čestného předsednictví svým zasloužilým členům;
f. pověřuje úkoly výkonnou radu;
g. schvaluje výši členského příspěvku na následující kalendářní rok;
h. rozhoduje o zániku sdružení;
i. rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výkonné rady o vyloučení
ze sdružení.
2. Výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení.
Čl. 5 - Usnášení členské schůze
1. Členská schůze je způsobilá usnášet se, sejde-li se v počtu minimálně 25
členů sdružení.
2. Je-li počet členů sdružení nižší než 25, je členská schůze usnášeníschopná,
sejde-li se minimálně polovina členů sdružení.
3. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Oddíl druhý - Výkonná rada
Čl.6
Sdružení je právním subjektem ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů (ve znění novel). jeho právní subjektivitu vykonává výkonná rada.
Čl. 7 - Kompetence výkonné rady
1. Výkonná rada zabezpečuje plnění úkolů sdružení v obdobích mezi členskými
schůzemi. Je oprávněná rozhodovat o všech věcech, které nejsou výslovně
vyhrazeny členské schůzi.
2. K provádění stanov a plnění úkolů sdružení je výkonná rada oprávněna
v mezích stanov vydávat instrukce, které jsou pro členy sdružení závazné.
Instrukce podepisuje předseda a místopředseda.
3. Výkonná rada rozhoduje o nakládání s majetkem sdružení. Výkonná rada volí
ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
4. Výkonná rada může jednohlasně odsouhlasit čestné členství ve výkonné radě
maximálně dvěma osobám.
5. Výkonná rada má povinnost projednávat návrhy členů sdružení.

Čl. 8 - Složení výkonné rady
Výkonná rada se skládá z jedenácti řádných členů a maximálně tří členů čestných.

1. Pět řádných členů je z řad pedagogů, rodičů žáků gymnázia nebo přátel
gymnázia; šest členů je z řad žáků gymnázia, přičemž dva jsou zástupci
prvních ročníků čtyřletého studia a kvint osmiletého studia, dva jsou zástupci
druhých ročníků čtyřletého studia a sext osmiletého studia a dva jsou zástupci
třetích a čtvrtých ročníků čtyřletého studia a septim a oktáv osmiletého studia.
2. Funkcionáři výkonné rady voleni výkonnou radou jsou předseda,
místopředseda, a pokladník. Všichni funkcionáři musí být osoby zletilé,
přičemž minimálně dvě z nich vykonávají zástupci z řad pedagogů, rodičů
nebo přátel gymnázia.
Čl. 9 - Statutární orgány sdružení
1. Sdružení je navenek reprezentováno předsedou nebo místopředsedou
sdružení.
2. Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy blíže upravují stanovy.
Čl. 10 - Neslučitelnost funkcí
Toutéž osobou může být vykonávána funkce místopředsedy a pokladníka sdružení.
Ostatní funkce jsou neslučitelné.
Čl. 11 - Volba výkonné rady
1. Výkonná rada se volí na členské schůzi tajným hlasováním.
2. Do výkonné rady se volí:
a. šest členů z řad studentů gymnázia dle článku 8. Studenti jsou v den
konání volby řádnými studenty gymnázia;
b. pět členů z řad pedagogického sboru gymnázia, rodičů žáků gymnázia
nebo přátel gymnázia, kteří nemají možnost kandidovat podle písm. a.
3. Podrobnosti o konání voleb stanoví instrukce.
Čl. 12 - Volební období výkonné rady
1. Volební období výkonné rady začíná den po jejím zvolení na členské schůzi a
končí v den zvolení nové výkonné rady na další členské schůzi, na které se
bude nová rada volit, nejpozději však na další výroční členské schůzi.
2. Změny ve složení výkonné rady může činit členská schůze i v průběhu
volebního období. V takovém případě je nový člen výkonné rady volen pouze
na zbytek volebního období, jež příslušelo původnímu členu výkonné rady.
Čl. 13 - Čestní členové výkonné rady
1. Čestným členem smí být jmenována libovolná osoba, která splňuje podmínky
pro členství ve sdružení.
2. Předseda Studentského senátu gymnázia je čestný člen výkonné rady.
3. Čestného člena jmenuje výkonná rada na návrh svého člena a to
jednomyslným souhlasem všech svých členů.
4. Čestné členství zaniká dnem zvolení nové výkonné rady.
5. Čestný člen výkonné rady má stejná právaa povinnosti jako volení členové
výkonné rady. Čestný člen nesmí vykonávat funkci předsedy ani
místopředsedy sdružení.
Čl. 14 - Čestný předseda sdružení
1. Čestného předsedu volí členská schůze na návrh výkonné rady sdružení a to
minimálně tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů.

2. Čestným předsedou může být zvolena osoba, která se v minulosti dlouhodobě
a výrazně podílela na chodu sdružení a svou prací byla vzorem pro všechny
ostatní členy.
3. Čestný předseda sdružení má právo zúčastnit se schůzí výkonné rady, ale
jeho hlas je pouze poradní. Čestný předseda může vykonávat funkci předsedy
nebo místopředsedy sdružení, pokud je zároveň řádně zvoleným členem
výkonné rady podle článku 11.
4. Sdružení může mít více čestných předsedů.
Čl. 15 - Schůze a usnášení výkonné rady
1. Výkonná rada se schází nejméně jednou za tři měsíce.
2. Výkonná rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nejméně tří čtvrtin svých
členů.
3. K přijetí usnesení výkonné rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.
4. Podrobnosti o svolávání, jednání a stanovení programu schůze výkonné rady
stanoví instrukce.

Oddíl třetí - Revizoři účtů
Čl. 16
1. Revizoři účtů jsou dva a volí je členská schůze.
2. Funkční období revizora účtu končí po jednom roce na následující výroční
členské schůzi.
3. Revizoři účtů mají právo zúčastnit se všech zasedání výkonné rady, ale
nemají žádná práva členů výkonné rady, pokud do ní nebyli řádně zvoleni.
4. Funkci revizora účtu může vykonávat jen osoba zletilá.
5. Funkce revizora účtu je neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy nebo
pokladníka sdružení.

Oddíl čtvrtý - Společná ustanovení
Čl. 17 - Hlasování
Hlasování členské schůze a výkonné rady jsou veřejná. Příslušný orgán se však
může usnést ke konkrétní věci na hlasování tajném.
Čl. 18 - Přístupnost schůzí veřejnosti.
Členská schůze je volně přístupná veřejnosti.

Část čtvrtá
Členství
Oddíl první - Základní ustanovení
Čl. 19 - Způsobilost ke členství.
Členem sdružení se může stát každá osoba starší 15 let a to zejména z řad žáků,
pedagogů, rodičů a přátel gymnázia.

Čl. 20 - Vznik a zánik členství
1. Členství vzniká zápisem do seznamu členů po zaplacení členského příspěvku
na daný kalendářní rok;
2. Členství ve sdružení zaniká:
a. zánikem sdružení;
b. úmrtím člena;
c. vystoupením ze sdružení;
d. nezaplacením povinného členského příspěvku;
e. vyloučením, o kterém rozhoduje výkonná rada.
3. Vyloučený člen má právo odvolat se prostřednictvím předsedy sdružení
k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností. Takové odvolání má
odkladný účinek.
Čl. 21 - Základní práva a povinnosti členů
1. Členové sdružení mají právo zúčastnit se podle svých schopností a možností
činnosti sdružení, včetně účasti na členské schůzi, a napomáhat tak realizaci
cílů sdružení.
2. Členové sdružení mají právo obracet se na členy výkonné rady s podněty a
návrhy, které se vztahují k práci sdružení.
3. Každý člen sdružení je povinen zacházet s majetkem , který je ve vlastnictví
sdružení nebo který sdružení užívá tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo
ztrátě, jinak je povinen takto způsobenou škodu uhradit.
4. Funkcionáři výkonné rady a revizoři účtů jsou vázáni mlčenlivostí o
příspěvcích pro žáky ze sociálně slabšího prostředí včetně jmen žadatelů.

Oddíl druhý - Členský příspěvek
Čl. 22
1. Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky.
2. Členské příspěvky jsou vybírány na následující kalendářní rok.
3. O minimální výši členského příspěvku rozhoduje výroční členská schůze.
Maximální výše není stanovena.
4. Členská schůze může schválit mimořádný členský příspěvek.
5. Zaniklo-li členovi členství ve sdružení, příspěvek se mu nevrací.

Část pátá
Hospodaření
Čl. 23 - Majetek sdružení
Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná věcná práva.
Čl. 24 - Evidence hospodaření
1. Soupis majetku sdružení je obsažen v seznamu inventáře, záznamy o
příjmech a výdajích jsou vedeny ve peněžním deníku.
2. Za vedení seznamu inventáře a peněžního deníku odpovídá pokladník
sdružení.
Čl. 25 - Příjmy

1. Zdrojem příjmu sdružení jsou členské příspěvky, granty, účelové dotace,
sponzorské dary, výdělky z brigád a akcí pořádaných sdružením, zisk
z pronájmu a dalšího podnájmu nemovitého a movitého majetku.
2. Sdružení je neziskovou organizací. Případné zůstatky jsou dle rozhodnutí
výkonné rady využity k další činnosti.
Čl. 26 - Výdaje
1. O výdajích sdružení rozhoduje výkonná rada.
2. Instrukce stanoví, o jakých výdajích smí samostatně rozhodovat předseda
sdružení spolu s místopředsedou.
3. O příspěvcích pro sociálně slabší studenty rozhodují funkcionáři výkonné rady.
Čl. 27 - Přístupnost hospodaření
1. Každý člen sdružení má právo kdykoli nahlédnout do záznamů o hospodaření.
2. Jména příjemců příspěvků z řad žáků ze sociálně slabšího prostředí nejsou
veřejně přístupná z důvodů zachování diskrétnosti.
Čl. 28 - Revize a inventura
1. Revizoři sdružení nejméně jednou za tři měsíce kontrolují, zda je hospodaření
s majetkem sdružení v souladu s právními i vnitřními předpisy.
2. Inventura majetku se provádí jednou za rok.
Čl. 29 - Majetkové vypořádání
V případě zániku sdružení provede majetkové vypořádání výkonná rada.

