
Pozvánka na valnou hromadu Unie rodičů 
 
 

Dovoluji si Vás jménem výboru Unie rodičů pozvat na valnou hromadu Unie rodičů při ZŠ Teplice 
Buzulucká 392, která se koná ve školní jídelně dne 3.11.2015 od 17:30 hodin (po třídních schůzkách). 
 
Program: 
 
1. Zpráva ředitelky školy - školní rok 2015/2016 
2. Zpráva o hospodaření UR – stav finančních prostředků – přehled čerpání požadavků 
3. Diskuze o placení příspěvků do UR – schválení příspěvku 250 Kč pro školní rok 2017/2018, termín, způsob 
apod. (dle požadavků rodičů a učitelského sboru) 
4. Schválení současného pokladníka pro školní rok 2017/2018, příp. zvolení nového člena výboru. 
5. Volná diskuze – připomínky, náměty k fungování školy, školní družiny, jídelny atd. 
 

 
           Srdečně vás zve 

 
         Petr Kovář 
V Teplicích dne 24.10.2015         předseda UR 
 
…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………… 
 
 

Stručné informace o Unii rodičů: 
Jsme pobočný spolek Unie rodičů ČR ve smyslu ustanovení § 228 a násl.zák.č. 89/2012 Sb (občanský zákoník). 
Hlavním spolkem a zakladatelem je Unie rodičů ČR, se sídlem Praha 2, Londýnská 34, PSČ 120 00, IČ 61386766. 
Podle stanov zakladatele máme právní subjektivitu a jsme tedy právnickou osobou způsobilou k právním 
úkonům. Ve veřejném rejstříku nás naleznete jako Sdružení rodičů při ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Řetenice, 
415 03 Teplice, IČ 70836558. 
 
Nejvyšší orgány:  
Valná hromada  
Dříve to byli všichni rodiče, kteří se stali členy UR doprovolně tím, že zaplatili příspěvek. Od září 1999 jsou to 
tzv. třídní trojky, které zastupují všechny rodiče (zákoné zástupce) dané třídy. 
Hlavní kompetence:  - volí a odvolává výbor 

 - rozhoduje o rozsahu pravomocí výboru 
 - schvaluje výši příspěvků 
 - schvaluje způsob čerpání nashromážděných finančních prostředků 

Výbor  
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 UR. 
 
 Jsme jediná forma výlučně rodičovského orgánu -  protiváha (partner) školy. Ačkoli 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 některé 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 pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemie a dalších 
 


