
Pozvánka na valnou hromadu Spolku rodičů 
 
Dovoluji si Vás jménem výboru Spolku rodičů pozvat na valnou hromadu Spolku rodičů při ZŠ s RVMPP, která 
se koná ve školní jídelně ZŠ Buzulucká dne 8.11.2018 od 17:30 hodin (po třídních schůzkách). 
 
Program: 
 
1. Zpráva ředitelky školy (školní rok 2017/2018) 
2. Zpráva o hospodaření SR – stav finančních prostředků – přehled čerpání požadavků 
3. Volba nového předsedy spolku rodičů od školního roku 2019/2020. 
4. Volba nového pokladníka pro školní rok 2019/2020, příp. schválení současného člena výboru. 
5. Diskuze o placení příspěvků do SR – schválení příspěvku 250 Kč pro školní rok 2019/2020, termín, způsob 
apod. (dle požadavků rodičů a učitelského sboru) 
6. Volná diskuze – připomínky, náměty k fungování školy, školní družiny, jídelny atd. 
 

           Srdečně vás zve 
 
         Petr Kovář 
V Teplicích dne 24.10.2018         předseda SR 
 
…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………… 
 
 

STANOVY (výňatek) - Spolek rodičů při ZŠ s RVMPP 
 
Základní ustanovení 
Název:  Spolek rodičů při ZŠ s RVMPP (dále jen „spolek“) 
Sídlo:  Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice 
Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (IČ: 06577083) 
Výpis lez nalézt zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=995458&typ=PLATNY 
 
Účel a činnost spolku 
Základním účelem a hlavní činností spolku je: 
respektování práv, potřeb a zájmů dětí; 
vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu  
v rodinách i ve škole; 
zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání; 
ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků; 
koordinování a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského  
či výchovného zařízení a obce; 
vzájemná spolupráce a vzájemná podpora mezi rodiči a učiteli. 
 
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 
 
Orgány spolku jsou: 
valná hromada, jako orgán nejvyšší; 
výkonný výbor, jako orgán výkonný; 
předseda, jako individuální orgán statutární. 
Výkonný vbor  
Jedná se o volený orgán, který zajištuje chod, naplňování cílů, vede seznamy členů kontroluje způsob nakládání 
s prostředky, připravuje valnou hromadu. 
Předseda 
Zastupuje navenek místní sdružení SR. 
 
Jsme jediná forma výlučně rodičovského orgánu, protiváha (partner) školy. Ačkoliv nijak ani formálně 
nesouvisíme s orgány samosprávy (zřizovatele), jsme vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci se školou 
schopni ovlivnit dění v rámci školy.  Známe místní poměry, a to z druhé strany (od našich dětí). Jsme schopni 
nashromáždit určité finanční prostředky a zpestřit tak dětem učivo. Z vybraných finančních prostředků jsou 
hrazeny mnohé výdaje, které škola není schopna nebo nesmí financovat.  
 
Jako příklad lze uvést úhradu nákladů: na některé výlety, sportovní a kulturní akce, vědomostní soutěže, 
zájmovou mimoškolní činnost, kroužky, projekty, školní družinu, průběžné doplňování fondu školní knihovny, 
nákup pomůcek na výtvarnou výchovu, chemii atd. 
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