Informace k Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
Vážení rodiče,
Dnešní třídní schůzky jsou zároveň členskou schůzí Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty
Garrigue Masarykové Lány a tímto schůzi zahajuji.
Při Základní škole Ch. G. Masarykové Lány působí Spolek rodičů a přátel dětí a školy, se sídlem Školní
93, 270 61 Lány, IČ 04644069 (dále jen „Spolek“). Spolek vznikl 6. ledna 2016.
Aktivity Spolku
Spolek je dobrovolným, veřejně prospěšným, nepolitickým a nezávislým spolkem rodičů (zákonných
zástupců) dětí navštěvujících ZŠ Lány. Cílem Spolku je podpora činnosti a rozvoje ZŠ Ch. G. Masarykové
Lány, spolupráce při zajišťování mimoškolních aktivit našich dětí. Každý školní rok se Rada Spolku schází
se zástupci ZŠ Lány, kdy jsme nápomoci při školních akcích, pomáháme se získáváním finančních
prostředků na nákup školních pomůcek a na další vybavení školy. Členem Spolku se může stát každý
rodič (a přítel ZŠ Lány), který vyjádří písemný souhlas se členstvím ve Spolku a stanovami Spolku, a
který uhradí členský poplatek.
Rada Spolku
Činnost Spolku řídí Rada Spolku. Členové Rady jsou voleni na jeden rok členskou schůzí Spolku (během
třídních schůzek zpravidla v měsíci září). Každá třída ZŠ Lány si zvolí jednoho člena Rady, tzv. delegáta.
Kdokoli z rodičů je vítaný přihlásit se do Rady Spolku.
Členský poplatek
Pro rok 2020/2021 je členský poplatek stanoven na částku 500,- Kč za dítě. Částka je stanovena na
základě výdajů z loňských let. Z členského příspěvku jsou hrazeny výhradně aktivity a prostředky pro
naše děti. Jako příklad můžeme uvést úhrady školních pracovních sešitů a knih, nákup výtvarných
potřeb pro školní družinu, školních představení, výlety, dopravu na závody, vstupné nebo například
občerstvení pro děti na akcích školy.
Členský poplatek je od letošního roku nově splatný bezhotovostním převodem na účet spolku
273416669/0300 (do poznámky je nutné uvést třídu, jméno a příjmení dítěte). Poplatek je splatný do
31.10.2020.
Hospodaření spolku
Hospodaření Spolku je veřejné a každoroční vyúčtování účetnictví Spolku, které vám nyní předkládáme
a je k dispozici na internetových stránkách školy pod odkazem SRPDŠ. Spolek je škole nápomocen při
transferu finančních prostředků získaných při dobrovolných mimoškolních aktivitách – Probuď se
školo!, Vánoční jarmark, Školní akademie, Sběr papíru a také při získávání sponzorských darů.
Žádáme vás o schválení:
-

Zprávy o činnosti a hospodaření Spolku od 1.9.2019 - 31.8.2020
Rozpočtu pro školní rok 2019/2020 a plánovaných akcí
Částky členských příspěvků 500,- Kč pro školní rok 2020/2021

Plán akcí na rok 2020/2021
Podzimní a jarní sběr papíru
Školní Akademie – červen 2021
Plán akcí je na letošní školní rok v omezeném rozsahu oproti v předchozímu školnímu roku. Je to
zejména kvůli současné situaci s nemocí Covid19 a očekáváným omezením akcí pro veřejnost.
Pokud se situace v průběhu školního roku zlepší, bude možné vrátit se k pravidelným mimoškolním
aktivitám, na kterých se spolek podílí.
Další informace ke Spolku naleznete na internetových stránkách ZŠ Lány, pod odkazem SRPDŠ https://skola.lany.cz/cz/sdruzeni-srpds.
Děkuji za váš čas věnovaný schůzi SRPDŠ. V případě potřeby se můžete obrátit na spolek SRPDŠ
prostřednictvím člena Rady vaší třídy nebo přímo na mě.
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