
Sdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě 

 

Usnesení valné hromady 
 

 Dne 10.12.2015 byli svoláni všichni zástupci Sdružení rodičů a přátel školy ve 

Frýdlantě. 

 

Program: 

 

1. Příspěvky SRPŠ 

2. Účetnictví, informace o stavu účtu, vyúčtování Drakiády 

3. Změna názvu ze sdružení na spolek 

4. Ples devátých tříd 

 

1.  

Příspěvky SRPŠ pro školní rok 2016/2017 byly vybrané na všech budovách Základní 

školy ve Frýdlantě ve výši: 

 

ZŠ Purkyňova: 30.100,- Kč 

ZŠ Husova: 26.100,- Kč 

ZŠ Bělíkova: 12.300,- Kč 

 

Výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2016/2017 bude 100,- Kč na jednoho žáka v rodině, 

platí mladší dítě. Děti z dětského domova příspěvek neplatí. Pravidla pro další školní rok 

byla všemi přítomnými zástupci jednotlivých tříd jednohlasně schválena. 

 

2.  

Všichni přítomní zástupci jednotlivých tříd byli podrobně  seznámeni s účetnictvím SRPŠ 

za školní rok 2014/2015. Byly zodpovězeny dotazy ohledně poplatků bance. 

 

Dále výbor SRPŠ informoval jednotlivé zástupce tříd o drakiádě, kterou organizovalo 

SRPŠ dne 24.10.2015. Drakiády se účastnilo 65 dětí a na drobných odměnách a 

občerstvení pro děti byla vydána částka celkem 3.000,- Kč. Akce se podařila, bylo pěkné 

počasí a dětí přišlo opět více než v loňském roce. 

 

Výborem SRPŠ ve spolupráci s vedením školy byly navrženy plánované výdaje ve 

školním roce 2015/2016 níže uvedené: 

 

Akce prvního stupně  440  40,- Kč 17.600,- Kč 

Šikulové dopr. soutěž  255    5,- Kč   1.275,- Kč 

Běh + cvičení v přírodě  855    5,- Kč   4.275,- Kč 

Sportovní den v červnu 2. st. 415    5,- Kč   2.075,- Kč 

Odměny, červen 2. st.  415  30,- Kč 12.450,- Kč 

Šk. výlety 5. a 9. třídy  7 tříd        2.000,- Kč 14.000,- Kč 

Školní družiny   4 budovy    1.000,- Kč   4.000,- Kč 

Dívčí fotbal – 8. třídy  4 třídy        1.000,- Kč   4.000,- Kč 

Recitační soutěž 1. st.           500,- Kč 

Jízdné na soutěže       10.000,- Kč 

Celkem:        70.175,- Kč 



Zůstatek na účtu k 30.11.2015    83.224,99 Kč 

Plánované výdaje pro školní rok 2015/2016 70.175,00 Kč 

Zůstatek pro školní rok 2016/2017  13.049,99 Kč   

 

3.  

Výbor SRPŠ informoval o změně názvu sdružení. Dle Nového Občanského zákoníku je 

povinnost změnit název tak, aby obsahoval slovo spolek. K návrhu na zápis spolku u 

soudu musíme předložit níže uvedené dokumenty: 

souhlas majitele nemovitosti ve které má sídlo spolek (Purkyňova 510, Frýdlant) 

souhlas osoby – statutára, například předsedy, který bude zapsán do veřejného rejstříku 

zápis z valné hromady spolku 

stanovy spolku – vytvořený dodatek stanov se změnou názvu spolku 

 

Na valné hromadě byl navržen statutární orgán SRPŠ – předseda – Simona Donátová, 

bytem Tylova 1247, Frýdlant, RČ: 7658212628. 

Dále byl navržen název Spolek rodičů a přátel školy ve Frýdlantě. 

Předseda a název byl všemi přítomnými zástupci jednotlivých tříd jednohlasně schválen. 

 

Ve výboru SRPŠ jsou: 

Simona Donátová, předseda, Tylova 1247, Frýdlant 

Libuše Patrmanová, člen výboru, Mlýnská 453, Frýdlant 

Simona Sobolová, člen výboru, ČSA 405, Frýdlant 

 

4.  

Jednotliví zástupci byli informováni o plesu devátých tříd, který se bude konat dne 

4.3.2016. SRPŠ se bude aktivně podílet na přípravě plesu. Zajistí bar, provoz šatny, dozor 

v šatně žáků a pomůže s výzdobou sálu restaurace Beseda ve Frýdlantě. Výbor požádal 

přítomné zástupce jednotlivých tříd o pomoc při shánění tomboly na ples. 

 

Fotografie z drakiády jsou k nahlédnutí na stránkách www.zscr.rajce.idnes.cz 

 

 

 

Ve Frýdlantě dne 10.12.2015 

 

 

 

 

 

 

Simona Donátová                               Libuše Patrmanová                                Simona Sobolová 

předseda                                             člen výboru                                            člen výboru 

 

http://www.zscr.rajce.idnes.cz/

