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Pravidla pro členské příspěvky GS 
Výňatek ze Stanov GS: 

1. Členem spolku se může stát: 
a) zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák po zaplacení ročního příspěvku, 
b) každá fyzická nebo právnická osoba, která zaplatí stanovený roční členský příspěvek, 
c) člen pedagogického sboru školy nebo zaměstnanec školy po podání přihlášky, který souhlasí se 

stanovami a podporuje cíle spolku. 
2. Členství ve spolku vzniká dnem doručení přihlášky nebo zaplacením ročního příspěvku. 
 
 

Na Valné hromadě 27. září 2022 byla odsouhlasena změna výše ročních členských příspěvků 
členů GS. Pro výběr členských příspěvků od 1. ledna 2023 platí tato pravidla: 

1. Výše ročních členských příspěvků 
a) Minimální výše ročních členských příspěvků činí 500 Kč, maximální výše 

není omezena.  
b) Pro zletilé žáky nebo zákonné zástupce žáků, kteří v daném kalendářním 

roce začínají studium (prima a první ročník) nebo končí studium (sexta 
a čtvrtý ročník) činí minimálně výše ročních členských příspěvků 250 Kč, 
maximální výše není omezena. 

2. Způsob výběru ročních členských příspěvků 
a) Členské příspěvky se platí v hotovosti třídnímu učiteli/třídní učitelce nebo 

pokladníkovi GS (viz bod 3. c)). 
b) V případě příspěvku o hodnotě 1 000 Kč nebo vyšší je možné platit tento 

příspěvek na účet GS s následujícími parametry:  
 Číslo účtu: 2500540619/2010  
 Specifický symbol: 1 
 Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno člena GS (zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce) 

3. Termín výběru ročních členských příspěvků 
a) Členské příspěvky se na daný kalendářní rok vybírají v únoru téhož roku. 
b) Členské příspěvky se pro zákonné zástupce, jejichž děti v daném 

kalendářním roce začínají studium (prima a první ročník), vybírají v září 
téhož roku. 

c) V případě, že členství v GS vznikne v průběhu kalendářního roku, hradí se 
členské příspěvky neprodleně, a to pokladníkovi GS. 

 
 
V Zastávce 24. ledna 2023 

 Mgr. Radek Hakl, předseda GS 
 


