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Vážení rodiče,
do současné doby při našem gymnáziu vykonávala činnost Unie rodičů ČR – sdružení při Gymnáziu V.
Makovského v Novém Městě na Moravě, a to ve formě místního sdružení, které bylo členem centrální Unie
rodičů České republiky, a které sdružovalo zejména rodiče našich studentů. V souvislosti s nabytím účinnosti
nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 naše místní sdružení ze zákona se přeměnilo na pobočný spolek
hlavního spolku Unie rodičů ČR, k jehož úplné transformaci na plnohodnotný pobočný spolek je třeba
transformace a přeregistrace hlavního spolku Unie rodičů ČR. Vzhledem k tomu, že tento hlavní spolek je zcela
nefunkční a nelze očekávat jeho zákonnou přeregistraci, nemůže dojít ani k zákonné transformaci našeho
pobočného spolku – místního sdružení Unie rodičů při našem gymnáziu, takže uplynutím zákonné lhůty tří let
dojde k jeho zániku.
Naše gymnázium má i nadále zájem rozvíjet spolupráci s rodiči, a proto ve spolupráci s některými rodiči
iniciovalo založení Spolku rodičů a přátel našeho gymnázia jako nezávislého spolku, který bude
plnohodnotným partnerem pro naše gymnázium, jehož prostřednictvím bude rozvíjena spolupráce mezi
gymnáziem, jeho pedagogy a rodiči našich studentů navzájem. Formálně právně bude činnost uvedeného
spolku vykonávána za obdobných podmínek, jako doposud probíhala činnost Unie rodičů, avšak již na právním
základě, který odpovídá současné právní úpravě.
Nemáme zájem rodiče zatěžovat nějakými nadbytečnými formálně právními úkony za účelem zajištění jejich
případného členství v nově založeném Spolku, která se u rodičů či jiných zákonných zástupců studentů našeho
gymnázia zakládá automaticky zaplacením členského příspěvku, který pro školní rok 2015/2016 byl stanoven
částkou 300,-Kč a byl již zaplacen. Způsob fungování uvedeného spolku je upraven stanovami spolku, se
kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci → škola → unie rodičů → Spolek rodičů
a přátel gymnázia (www.gynome.cz). Každá třída z řad rodičů by měla delegovat svého zástupce do výboru
spolku, který je jeho statutárním orgánem, a který by měl zájmy rodičů z jednotlivých tříd reprezentovat.
Považovali jsme za vhodné Vás o výše uvedených skutečnostech informovat a požádat Vás o zvážení Vašeho
případného členství ve Spolku rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami
v Novém Městě na Moravě ( SRPG ), když za tímto účelem postačuje níže vyslovit Váš souhlas či nesouhlas
s členstvím v nově vzniklém SRPG.
Mgr. Jiří Maděra
ředitel gymnázia
………………………………..………………………odstřihnout………………………………...……………

Já …………………….………………, jako rodič žáka/žákyně……………………….…………. třídy ……….,
nesouhlasím/souhlasím s členstvím v nově vzniklém Spolku rodičů a přátel Gymnázia.

V ………………………………… dne …………….

…………………………
podpis

