Spolek rodičů a přátel školy při 7. ZŠ F-M.
Důvodů, které vedly k založení spolku, bylo několik. Tím nejpodstatnějším byl fakt, že škola nemůže
žákům financovat některé aktivity, zejména odměny za soutěže, za reprezentaci školy, za aktivní účast
na kulturních a společenských akcích. Spolek rodičů a přátel školy (dříve sdružení), byl založen rodiči
žáků naší školy.

Abychom mohli plnit cíle spolku, vybíráme finanční příspěvek ve výši 300 Kč /na žáka.
Příklad:
Rodič má 2 děti, jedno dochází do 2.A a druhé do 7.B. Rodič podá 1 písemnou přihlášku do SR v rámci
třídní schůzky, které se zúčastní v 2.A. Pokud se rodič následně zúčastní třídní schůzky také v 7.B,
druhou přihlášku již nepodává! Úhradu členského příspěvku provede ve výši 300,- Kč třídnímu učiteli
2.A.

Částka se vždy vybírá na začátku každého školního roku v jednotlivých třídách třídními učiteli a
následně finančí příspěvky předsedkyně spolku Lucie Mičulková vkládá na transparetní účet spolku č.ú.
6615050001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. V minulých letech došlo opakovaně ke zvýšení
bankovních poplatků na transparentním účtu, z toho důvodu probíhalo jednání o přesunu účtu k
jinému peněžnímu ústavu, avšak ze zjištěných informací, bylo nakonec usouzeno, že podmínky k
tomuto typu účtu jsou v peněžních ústavech téměř totožné a tudíž účet spolku byl zanechán u
původní Raiffeisenbank, a.s.

Děkujeme všem členům spolku, kteří poskytují příspěvky a věříme, že nás budete podporovat i nadále,
abychom mohli realizovat vše, co našim dětem pomůže, podpoří je a inspiruje.

Účelem spolku je:
Účel, cíle a činnosti spolku
(1) Účel a cíle
a) Spolek je nezávislým, nepolitickým subjektem, jehož posláním je hájit a prosazovat zájmy dětí a
mládeže Základní školy ve Frýdku-Místku, 1. máje 1700, prosazovat a hájit jejich vzdělávání,
podmínky pro výchovu a uplatnění v životě společnosti.
b) Posláním spolku je sdružovat rodiče žáků, případně jejich zákonné zástupce a další fyzické nebo
právnické osoby, zabezpečit fungující a prosperující spolupráci školy s rodiči a ostatní veřejností na
základech vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Spolek je naprosto rovnocenným
partnerem řediteli školy a reprezentantem rodičů.
c) Cílem spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména morálně a materiálně
podporovat kvalitní moderní vzdělávání, pomáhat škole při plnění jejího poslání, rozvíjet spolupráci

mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, podporovat vedlejší
hospodářskou činnost školy a spolupracovat při její realizaci. Spolek přispívá škole materiálními a
finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání.
d) Spolek má právo bezplatně využívat prostory školy, pokud se bude jednat o činnost související s
jeho zřízením a kterou nebude narušen provoz školy, na základě domluvy s ředitelem školy.
(2)
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v odst. 1, coby společného zájmu jeho členů.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
a) Informační služba pro rodiče žáků nebo jiné zákonné zástupce směrem od ředitelství školy a
pedagogických pracovníků.
b) Seznamování vedení školy s připomínkami a podněty rodičů a napomáhání s jejich vyřizováním.
c) Předkládání podnětů a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy.
d) Zřizování fondů pro potřeby spolku, na podporu žáků z ekonomicky slabých rodin, fondy na
podporu rozvoje talentovaných žáků.
e) Vnitřní řád a provoz školy, estetizace prostředí.
f) Hygienické a stravovací podmínky žáků.
g) Záškoláctví a kázeňské přestupky žáků, pedagogicko-psychologická problematika,
h) Dobrovolná činnost a pomoc členů při sportovních a vzdělávacích jakožto i zájmových a
mimoškolních akcích.
i) Pořadatelství kulturních, sportovních a společenských akcí samostatně nebo ve spolupráci se školou
či jinými subjekty.
j) Vlastní podnikatelská činnost na zlepšení hospodaření spolku.

